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ΘΕΜΑ: Ανοιχτός διαγωνισμός με αντικείμενο α. την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και
επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και
οικοδομικών στοιχείων

και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού και β. την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων
πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην
Αρχαία Ολυμπία

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού
διαγωνισμού με αντικείμενο α. την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και
παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού
και β. την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και για τις
ανάγκες πυροπροστασίας, στους χώρους φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, χρονικής διάρκειας από
την ημερομηνία υπογραφής έως 31.12.2023, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών α.

προληπτικής και επισκευαστικής

συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών
στοιχείων

και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και

τεχνικού εξοπλισμού και β. συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και για τις ανάγκες
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πυροπροστασίας,

εντός των χώρων φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και

διαχείρησης της ΔΟΑ.

Η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης έχει οριστεί μόνο ως προς το τμήμα Α της παρούσας:
«Παροχή υπηρεσιών

προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και παρακολούθησης λειτουργίας
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού» και ανέρχεται στις
πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) Ευρώ, πλέον ΦΠΑ
Η ΔΟΑ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση του οικονομικού αντικειμένου που αφορά τις
την παρούσα σύμβαση με τους ίδιους οικονομικούς όρους και μέχρι του επιπλέον ποσού των
πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ως άνω δικαίωμα θα ασκείται
από την ΔΟΑ με μονομερή απόφασή του αρμοδίου οργάνου της, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως
στον ανάδοχο .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και των ειδικότερων τεχνικών προδιαφραφών της
σύμβασης, δίδεται στο Παράρτημα 1 , το οποίο επισυνάπτεται μετά της Παρούσας, αποτελώντας
αναπόσπαστο τμήμα της
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει οπωσδήποτε επί
ποινή αποκλεισμού να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να
σχηματίσουν ιδίαν αντίληψη αυτών σε σχέση με την υλοποίηση του περιγραφόμενου στο παρόν
έργου, ώστε να συντάξουν και υποβάλλουν πληρέστερα την προσφορά τους. Η τήρηση της παραπάνω
υποχρέωσης από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα πιστοποιείται από το τηρούμενο
παρουσιολόγιο της ΔΟΑ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ειδικά ορισθείσα από την ΔΟΑ Επιτροπή και η
ανάθεση της σύμβασης του Έργου, θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΔΟΑ, η οποία θα
γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες στην διαδικασία.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής. Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια
των αμοιβών των εργαζομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εξήντα
(60) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1.Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης έως τις 31.12.2023. Η ΔΟΑ ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα τυχόν παράτασης του
ως άνω συμβατικού χρόνου μέχρι την πλήρη απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου, με τους
ίδιους οικονομικούς όρους. Το ως άνω δικαίωμα θα ασκείται από την αναθέτουσα αρχή με μονομερή
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως στον ανάδοχο.
2.2.Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του

στις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας,

ιδιοκτησίας της ΕΟΕ, διαχείρισης και χρήσης της ΔΟΑ

3.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν Προσφορά, αυτοπροσώπως ή
μέσω ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής, σε έντυπη μορφή και εντός σφραγισμένου φακέλου,
μέχρι την 15η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΔΟΑ, Λεωφ. Δ. Βικέλα 52,
15233 Χαλάνδρι (3ος η όροφος).
3.2. Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο
εισερχόμενων της ΔΟΑ. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω: i) Επιτόπιας
παράδοσης στα γραφεί της ΔΟΑ., επί της οδού Βικέλα αρ. 52, Χαλάνδρι (3ος όροφος) Ii) ΕΛΤΑ iii)
Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier). Εάν η προσφορά υποβληθεί με τους παραπάνω δύο τρόπους, θα
παραληφθεί μόνο εάν φτάσει στα γραφεία της ΔΟΑ μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη,
ενώ η ΔΟΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου προσφοράς ή
για το περιεχόμενό του.

4.ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

5.ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης,
υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioa@ioa.org.gr έως τις
05.06.2022 και θα απαντηθούν συγκεντρωτικά το αργότερο έως την 08.06.2022 με ανάρτηση του
σχετικού αρχείου στον ιστότοπο της ΔΟΑ. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με
άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
6.ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

7.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση (συμμετοχής και καλής
εκτέλεσης), εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη4

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης και την καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

8.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΔΟΑ ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

9.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης για την ανάληψη του Έργου,
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ΔΟΑ μπορεί
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της ΔΟΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

10.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
10.1.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό
πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι και τις 15.09.2022, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η ΔΟΑ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, μαζί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

10.2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες γ) δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά, υπολογιζομένου και του χρόνου που
τυχόν δοθεί από την ΔΟΑ για συμπλήρωση, αποσαφήνιση κλπ των εγγράφων της προσφοράς δ) δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την
έννοια ότι δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της ΔΟΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης στ) δεν ανταποκριθεί
σε τυχόν σχετική πρόσκληση της ΔΟΑ, να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της
τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί ζ) στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι έχουν
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προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή δεν αποδειχθεί από τα
προσκομιζόμενα έγγραφα, περιλαμβανομένων και συμπληρωματικών εγγράφων που τυχόν ζητηθούν
από την ΔΟΑ, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 ή η πλήρωση μιας ή
περισσοτέρων απαιτήσεων των κριτιρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 12-14 της παρούσας.

11.ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
11.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375
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(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στις υπόλοιπες
περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

11.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.

11.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
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πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορεάς
σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
δ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του
ε) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
11.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

12.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά ή οικεία μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
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οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους
για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση/άδεια ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι
είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α. Να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό- ανθρώπινο δυναμικό , το οποίο και θα πρέπει
να είναι άριστο από απόψεως τεχνικής κατάρτισης για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του
αντικειμένου της παρούσας, με επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και εμπειρία ανά τμήμα, βάσει των
οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση και το Παράρτημα 1 αυτής. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό
ότι κάποια άτομα εκ του προσωπικού που θα απασχοληθεί με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
ανά τμήμα αυτής, πρόκειται να υποδειχθούν από την ΔΟΑ προς τον αναδειχθέντα ως ανάδοχο,
κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί του.

β. Να διαθέτουν επαρκή εμπειρία σε συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στα πλαίσια πυροπροστασίας,
αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού, η οποία θα αποδεικνύεται από συναφή έγγραφα, όπως
συμβάσεις, συστατικές επιστολές και λοιπά σχετικά έγγραφα

γ. Να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, και
λοιπά μέσα που απαιτούνται για την ορθή διεκπεραίωση και για όλα τα τμήματα του Έργου,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση και το Παράρτημα 1 αυτής. Όλος ο
παραπάνω εξοπλισμός, μηχανήματα, εργαλεία και λοιπά μέσα θα πρέπει να τηρούν όλες τις
προύποθέσεις και προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να διαθετει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου, άδειες κυκλοφορίας και
ασφαλιστήρια συμβόλαια εφόσον πρόκειται για οχήματα και όλα τα λοιπά σχετικά έγγραφα και
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βεβαιώσεις με τα οποία προκύπτει η σύννομη και ασφαλής χρήση και λειτουργία τους και τα οποία
και θα είναι σε θέση να προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν από την ΔΟΑ

δ. Να έχουν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης οργανωμένο βλαβοληπτικό κέντρο για
την αναγγελία και αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών και περιστατικών όλο το 24-ωρο,
7μέρες/βδομάδα.
ε. Ο υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι
επαγγελματικών κινδύνων και συγκεκριμένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής
ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ, ελάχιστου ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), για το
σύνολο των δραστηριοτήτων του (κάλυψη ευθύνης του Αναδόχου και των προστηθέντων αυτού).

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία προσώπων ή ένωση εταιρειών, οι ανωτέρω
προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά.
14.ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας , να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, για κάποιο ή για όλα τα τμήματα της
σύμβασης, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα ή με την επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η ΔΟΑ ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση
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της ΔΟΑ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να
αντικατασταθεί εκ νέου.

15.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει την ένδειξη: Προς την ΔΟΑ για τον με αρ. πρωτ.
169/20.5.2022 ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών α. προληπτικής και
επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και
οικοδομικών

στοιχείων

και

παρακολούθησης

λειτουργίας

των

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων και β. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και
για τις ανάγκες πυροπροστασίας, στους χώρους φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας πρόσκλησης δικαιολογητικά
συμμετοχής -έγγραφα τεχνικής προσφοράς και
β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 17
της παρούσας πρόσκλησης
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες
ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και εντός των τιθέμενων
προθεσμιών.
Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους (ειδικούς και γενικούς) της πρόσκλησης έχουν ως συνέπεια
τον αποκλεισμό των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κατά τα στάδια αποσφραγίσεων πρόκειται να παρασταθεί
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του προσφέροντος, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
οφείλει κατά το στάδιο αποσφράγισης που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή
παραστατικό εκπροσώπησης.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

16.1. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα
κάτωθι:
1.Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παρούσα
2.Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους
του προσφέροντος, που θα έχει ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία της προσφοράς, με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
I. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και ότι η προσφορά του
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της ως άνω διαγωνισμού, των οποίων έλαβε πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση. Καθως επίσης και ότι έχει λάβει πλήρη ιδίαν αντίληψη των εγκαταστάσεων
στην Αρχαία Ολυμπία για την σύνταξη της προσφοράς του.
II. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προς ανάθεση έργου.
III. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
IV. Δεν υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Δ.Ο.Α.
δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο,
V. Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
VI.Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως συνέπεια την πρόωρη
καταγγελία της, την καταβολή αποζημίωσης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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VII. Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής σε
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
VIII. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του,
Στην περίπτωση υποβολής οικονομικής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων προκειμένου
να ανταποκριθεί στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας υποβάλλεται και
ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα παραπάνω
3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση,
συνταγμένη έως τρεις μήνες πριν την υποβολή της ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επαγγελματικό Μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία Υπηρεσία του ΓΕΜΗ.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση/άδεια ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν την σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τον ως άνω Οργανισμό.
Επισημαίνεται ότι, τα τυχόν δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του .
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ καθώς και πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, στα οποία ο προσφέρων είναι ασφαλισμένος από τα οποία να
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
σε ισχύ.Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, τα παραπάνω πιστοποιητικά
θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους

6. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
7. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του.
16

Ειδικότερα προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα).
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
8. Αναλυτική παρουσίαση της ομάδας στελέχωσης του έργου και υπογεγραμμένος κατάλογος του
αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού, που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης
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9. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία του χρόνου υποβολής της προσφοράς υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα ή από τον νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του προσφέροντος, με την οποία θα δηλώνεται
ότι ο ανάδοχος διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και όλα τα μηχανήματα, εργαλεία,
και λοιπά μέσα που απαιτούνται για την ορθή διεκπαιραίωση και ανά τμήμα του Έργου, βάσει και
των αναφερόμενων στο Παράρτημα 1 της παρούσας, ότι αυτά πληρούν όλες τις απαιτούμενες
προδιαγραφές και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις βάσει της οικείας νομοθεσίας

10. Αντίγραφα οικείων συμβάσεων, συστατικών επιστολών, σχετικών εγγράφων κλπ από τα οποία
να αποδεινύεται η εμπειρία ως προς την συντήρηση ΗΜ εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο
πυροπροστασίας, αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού.

11. Οποιαδήποτε έγγραφα όπως βιογραφικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά και πτυχία
των εργαζομένων από τα οποία θα αποδεικνύονται οι τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία τους ανάλογα
με την ειδικότητα πρόσληψης και βάσει των απαιτήσεων που προσδιορίζονται ειδικότερα στο
Παράρτημα 1 της παρούσας, ανά τμήμα.

12. Νόμιμο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής και επαγγελματικής ευθύνης έναντι
τρίτων σε ισχύ, που ανέρχεται, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(€500.000,00) για το σύνολο των δραστηριοτήτων του υποψηφίου (κάλυψη ευθύνης του υποψηφίου
και των προστηθέντων αυτού).

16.2. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων για την πλήρωση
των κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οφείλει να προσκομίσει στον φάκελο της
τεχνικής προσφοράς και τα κατά περίπτωση έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τους τρίτους στους
οποίους στηρίζεται .
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων φορέων, γα
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε
περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος
οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση
παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή
να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα
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πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
16.3. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
16.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται, τα οικονομικά μόνο στοιχεία της
προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τους
πίνακες της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 2
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία θα
πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (σε
περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση
ένωσης, είτε από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για αμφότερα τα επιμέρους τμήματα και με τους παρακάτω
συντελεστές βαρύτητας ανά τμημα:
ΤΜΗΜΑ

Α.:

Παροχή

υπηρεσιών

προληπτικής

και

επισκευαστικής

συντήρησης

των

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων

και
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παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού :
Συντελεστής βαρύτητας επί του συνολικού ποσού (και για τα δύο τμήματα) προσφοράς 70%.
Επιπλέον ο υπολογισμός του ποσού οικονομικής προσφροάς που αφορά ειδικότερα το παρόν τμήμα
Α, θα γίνει με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
Α. Πυροπροστασία ( Σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα ελέγχου πυρόσβεσης SCADA κανονιών
κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότημα, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικός σταθμός, σύστημα
αυτόματης τοπικής κατάσβεσης) : 55%
Β. Βιολογικός καθαρισμός :20%
Γ. Αφαλάτωση (αποσκληρυντής νερού, σύστημα χλωρίωσης νερού): 15%
Δ. Λοιπά: 10%

ΤΜΗΜΑ Β: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και για τις
ανάγκες πυροπροστασίας: Συντελεστής βαρύτητας επί του συνολικού ποσού (και για τα δύο τμήματα)
προσφοράς 30%
Επιπλέον ο υπολογισμός του ποσού οικονομικής προσφροάς που αφορά ειδικότερα το παρόν τμήμα
Β, θα γίνει με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
Τμήμα

Β1:

Συντήρηση

των

χώρων

πρασίνου,

στο

πλαίσιο

και

για

τις

ανάγκες

πυροπροστασίας(αποψιλώσεις, κλαδέματα κλπ): 70%
Τμήμα Β2: Γενικές εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες
καλωπισμού και εύρυθμης λειτουργίας τους: 30%
Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις κάθε είδους αποδοχές και
ασφαλιστικές εισφορές του Προσωπικού, κάθε είδους φόροι και τέλη, το κέρδος του υποψηφίου και
γενικά κάθε είδους δαπάνες και κάθε είδους νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες που αφορούν στην
παροχή των Υπηρεσιών
Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στην προσφορά θεωρείται ότι είναι
ενσωματωμένη στις τιμές της οικονομικής προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
ζητηθεί η καταβολή της.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι οριστικές, σταθερές σε όλη τη διάρκεια της οικείας σύμβασης, και δε
γίνεται αναπροσαρμογή τους λόγω οποιασδήποτε αιτίας. Όμως, σε περίπτωση κατά την οποία η
κείμενη νομοθεσία καθορίσει μειώσεις αποδοχών ή ασφαλιστικών ή άλλων εργοδοτικών
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επιβαρύνσεων που αφορούν στο Προσωπικό, η Δ.Ο.Α. έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ανάλογη
αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) Τίθεται όρος αναπροσαρμογής τιμών, β)δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, γ)δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης ως προς το τμήμα Α δ)εμφανίζουν οποιοδήποτε στοιχείο της
προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής
Προσφοράς.

18.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H ΔΟΑ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από τους απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφροράς ή
δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ή με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης,
αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον
προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
21

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,
ια) εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής,
ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

19. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

19.2. Η Επιτροπή θα προβεί στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών την 15η Ιουνίου 2022
και ώρα 11:00

19.3. Η ΔΟΑ δύναται κατά την κρίση της να ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν
οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή
λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τιθέμενης
προθεσμίας από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση
ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
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19.4.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

α)H Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν
συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων

των οποίων τα

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.

20. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών και εγγράφων συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς
και οικονομικής προσφοράς, επικυρώνονται με σχετική απόφαση έγκρισης και κατακύρωσης του
αρμοδίου οργάνου της ΔΟΑ. Η ΔΟΑ, κοινοποιεί την παραπάνω απόφαση, σε όλους τους οικονομικούς
φορείς και καλεί τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη για την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, την υποβολή εφόσον απαιτηθεί επικαιροποιημένων των δικαιολογητικών
του άρθρου 1 της παρούσας και την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την
έγγραφη ειδοποίησή του.
Εάν ο υποψήφιος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν υπογράψει την οικεία σύμβαση
ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει δεν είναι ορθά και νόμιμα, εκπίπτει από
την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα το οποίο απορρέει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η
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εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΔΟΑ λόγω ποινικής ρήτρας και η ΔΟΑ είναι ελεύθερη να
επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, την επόμενη κατά σειρά κατάταξης προσφορά ή να προβεί σε
απευθείας ανάθεση ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά πράξης ή παράλειψης της ΔΟΑ., επιτρέπεται ένσταση, η προθεσμία άσκησής της οποίας είναι
σαράντα οκτώ (48) ώρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης.

22.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

22.1. Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται, με την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ.Ο.Α., η οποία ελέγχει τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες σε συννενόηση με τον διπλωματούχο μηχανικό που θα έχει οριστεί από
την Δ.Ο.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης
2.2.2 Η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια υπηρεσία
της ΔΟΑ, βάσει των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί, τις οποίες θα βεβαιώνει η αρμόδια
επιτροπή και μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία είναι:
I. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών
ανά τμήμα, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΔΟΑ
II. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.
III. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
IV. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
V. Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού
VI. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που
αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης και το
σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών.
VII. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
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22.3. Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις τυχόν νόμιμες κρατήσεις

23. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό

10% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, χωρίς να

συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει το περιεχόμενό της να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην στο άρθρο 7 της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της αύξησης,
της αξίας της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

24. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της οικείας σύμβασης ή σε περίπτωση
μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των Υπηρεσιών και εφόσον δε συντρέχει λόγος ανωτέρας
βίας η ΔΟΑ , επιφυλασσομένων των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και των λοιπών όρων της
σύμβασης δικαιωμάτων της, έχει το δικαίωμα, αφού θέσει σε αυτόν εγγράφως εύλογη κατά την κρίση
της προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερών για να άρει τις συνέπειες της αντισυμβατικής συμπεριφοράς
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του, σωρευτικά να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, κηρύττουσα τον Ανάδοχο έκπτωτο, να εισπράξει
την εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση από τον
Ανάδοχο για κάθε ζημία της (θετική ή αποθετική), προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της
οικείας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται καμία αποζημίωση της ΔΟΑ προς τον Ανάδοχο
για διαφυγόν κέρδος ή για απόσβεση γενικών δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε για την οργάνωση
της εργασίας του ή αποζημίωση άλλου είδους. Μετά την έκπτωση του Αναδόχου η ΔΟΑ έχει το
δικαίωμα να αναθέσει την παροχή των Υπηρεσιών σε άλλον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΔΟΑ
τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός δέκα (10) το αργότερο ημερών από την
ημερομηνία που θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την ΔΟΑ του λόγου ανωτέρας
βίας, που επικαλείται ο Ανάδοχος, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της
μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των Υπηρεσιών, της ΔΟΑ όμως δικαιούμενης στην
περίπτωση αυτή να καταγγείλει τη σύμβαση με μονομερή δήλωσή της και αζημίως για την ίδια χωρίς
καμία σε βάρος της υποχρέωση αποζημίωσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση
προς αυτή των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Αναδόχου έκπτωτου ή την κατάπτωση
ποινικής ρήτρας, η ΔΟΑ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την
οποία έχει υποστεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της οικείας σύμβασης ή τη μη εκτέλεση ή
μη προσήκουσα εκτέλεση των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση πτώχευσης, θέσης υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και πάντως σε περίπτωση περιέλευσης του Αναδόχου σε κατάσταση παύσης
πληρωμών, η ΔΟΑ δύναται να καταγγείλει την οικεία σύμβαση αμέσως και αζημίως.

25. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα επιλύεται καταρχήν από το αρμόδιο όργανο
της ΔΟΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί την απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, η διαφωνία υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία
ορίζονται αποκλειστικά και μόνο αρμόδια προς τούτο. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.
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26. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας.
Η ΔΟΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο, να μην
κατακυρώσει αυτόν σε κανέναν από τους υποψηφίους, να αναθέσει μέρος ή τμήμα της και, κατά την
ανέλεγκτη κρίση της, να αποφασίσει την επανάληψη αυτού ή την οριστική ματαίωσή του. Στις
περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι δεν έχουν καμία αξίωση κατά της ΔΟΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1.Γενικά
1.1. Αντικείμενο
Η Δ.Ο.Α. προκηρύσσει τον παρόντα ανοιχτό διαγωνισμό, προκειμένου ο ανάδοχος να αναλάβει: α.
την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και παρακολούθησης λειτουργίας
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού και β. την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας στους
χώρους φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της ΔΟΑ.

1.2. Συνοπτική περιγραφή των εγκαταστάσεων φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία
Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της ΔΟΑ, οι
οποίες είναι χτισμένες σε κατάφυτη έκταση τετρακοσίων (400) περίπου στρεμμάτων και
ανακαινίστηκαν ριζικά το 2021, περιλαμβάνουν:
α. Συνεδριακό Κέντρο (1800 μ2) διαμορφωμένο σε 3 επίπεδα που περιλαμβάνει:
•

Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο αμφιθέατρο «Δημήτριος Βικέλας» 380 θέσεων

•

Έξι αίθουσες διδασκαλίας 30 θέσεων

•

Βιβλιοθήκη με χώρους μελέτης

•

Αίθουσα Καθηγητών

•

Καφετέρια

β. Αθλητικές εγκαταστάσεις:
•

Γήπεδο ποδοσφαίρου

•

Στίβος (250μ)

•

2 γήπεδα μπάσκετ

•

1 γήπεδο βόλεϊ

•

2 γήπεδα τέννις
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•

1 γήπεδο beach volley/beach tennis/beach soccer

•

Πισίνα (25μ.)

γ. Επιπρόσθετες εγκαταστάσεις:
•

Το συνεδριακό κέντρο “Otto Szymiczek” 110 θέσεων - Το Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004

•

Γραφεία διοικητικής υποστήριξης

•

Δωμάτια : 38 μονόκλινα, 35 δίκλινα, 47 τρίκλινα

•

Εστιατόριο και καφετέρια

•

Ιατρείο πρώτων βοηθειών

•

Αίθουσα αναψυχής για επιτραπέζια αντισφαίριση

To σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε εμβαδό μεγαλύτερο των 10.000 τμ
2.Ειδικότερη περιγραφή του αντικειμένου
2.1. ΤΜΗΜΑ Α
Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων

και παρακολούθησης

λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού
2.1. 1. Περιγραφή
Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, πρόκειται να αναλάβει την προληπτική και
επισκευαστική συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και
οικοδομικών στοιχείων καθώς και την παρακολούθηση λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού, στους χώρους φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω
Ως Η/Μ εγκαταστάσεις για τις ανάγκες της παρούσας, νοείται ως το σύνολο των ηλεκτρικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την λειτουργία των χώρων στην Αρχαία Ολυμπία.
Περιλαμβάνουν το σύνολο των συνιστωσών της κάθε εγκατάστασης ήτοι τα κεντρικά και τοπικά
μηχανήματα, τις συσκευές, τις διατάξεις, τα δίκτυα αγωγών και σωληνώσεων, τις κεντρικές και τοπικές
μονάδες, τους πίνακες ισχύος και ελέγχου και γενικά όποιο ανεξάρτητο ή εξηρτημένο στοιχείο είναι
απαραίτητο για την άριστη, ασφαλή και οικονομική λειτουργία της κάθε εγκατάστασης.
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Αναλυτική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού (είδος, θέση,
κατασκευαστής, τύπος κλπ), αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 («Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ») του παρόντος παραρτήματος.
Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είναι επι ποινή αποκλεισμού
υποχρεωμένοι να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να
σχηματίσουν ιδίαν αντίληψη και να καταγράψουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη τις ηλεκτρικές
και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τον σχετικό τεχνικό εξοπλισμού καθώς και τα οικοδομικά στοιχεία
για τα οποία υποχρεούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ώστε να συντάξουν και υποβάλλουν
πληρέστερα την προσφορά τους. Η τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης από τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς θα πιστοποιείται από το τηρούμενο παρουσιολόγιο της ΔΟΑ.
Σημειώνεται επίσης ότι στον ανάδοχο που θα επιλεχθεί, βάσει της παρούσας διαδικασίας θα δοθούν
επιπροσθέτως τα διαθέσιμα έγγραφα που σχετίζονται με τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις καθώς και τα οικοδομικά στοιχεία, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της παρούσας
σύμβασης.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί βάσει της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, πρόκειται
να αναλάβει για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ο.Α., τις παρακάτω υπηρεσίες :

2.1.1.1.Την προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και
οικοδομικών στοιχείων (ΤΜΗΜΑ Α1)

2.1.1.1.1. Ως προληπτική συντήρηση σε σχέση με τις Η/Μ εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και
τις οικοδομικές κατασκευές, νοείται το σύνολο των εργασιών που απαιτείται να εκτελούνται με βάση
χρονοπρόγραμμα δηλαδή σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως καθημερινώς, εβδομαδιαίως, κάθε
δεκαπενθήμερο, μηνιαίως, τριμηνιαίως, εξαμηνιαίως και ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ή των κατασκευαστών των Η/Μ εγκαταστάσεων και των οικοδομικών στοιχείων ή/και
των συνιστώντων μερών αυτών, των ισχύοντων νομοθετικών διατάξεων και των κανόνων της
επιστήμης και της εμπειρίας, ώστε να προλαμβάνονται βλάβες, δυσλειτουργίες και ανεπιθύμητες
παύσεις της λειτουργίας αυτών που οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στη φυσική φθορά μερών,
τμημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κτλ.. Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνονται και οι
εξής εργασίες:
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α. Οι κάθε μορφής έλεγχοι για τη διαπίστωση της κατάστασης συγκεκριμένων συνιστωσών των Η/Μ
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και των οικοδομικών κατασκευών.
β.Η αποκατάσταση ή αντικατάσταση των αναλωσίμων υλών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων της κάθε
εγκατάστασης ή κατασκευής, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, είτε όταν, μετά από
έλεγχο διαπιστωθεί ότι απαιτείται λόγω φθοράς , η αντικατάστασή τους.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ως εργασίες προληπτικής συντήρησης αναφέρονται: η
αντικατάσταση εξαρτημάτων και αναλωσίμων υλικών, οι έλεγχοι λειτουργίας, οι ρυθμίσεις, η λήψη,
καταγραφή και επεξεργασία μετρήσεων για τη διαπίστωση της εξέλιξης της φθοράς, ο έλεγχος της
κατάστασης των οικοδομικών στοιχείων κτλ.
Ενδεικτικό πρόγραμμα που αφορά την υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης ανά είδος
ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής εγκατάστασης καθώς και των οικοδομικών στοιχείων, και το οποίο
ο Ανάδοχος θα οφείλει να τηρεί στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, αναλύεται στον
Πίνακα 2 ( «Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και
οικοδομικών στοιχείων») του παρόντος παραρτήματος.
2.1.1.1.2. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε κάθε προληπτική ενέργεια, ακόμα
και αν δεν αναφέρεται ρητά στο Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη
για την διασφάλιση της ασφαλούς, ορθης και εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των
περιγραφόμενων στην παρούσα Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και την άριστη
κατάσταση των οικοδομικών στοιχείων που περιγράφονται στον ως άνω Πίνακα 2 του παρόντος
παραρτήματος.

2.1.1. 2. Την επισκευαστική-διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού
και οικοδομικών στοιχείων με 24ωρη on call διαθεσιμότητα (ΤΜΗΜΑ Α2)

2.1.1.2.1. Ως επισκευαστική/διορθωτική συντήρηση σε σχέση με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τα
οικοδομικά στοιχεία, νοείται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση
αυτών, μετά από φυσιολογική φθορά και χρήση ή εφόσον δεν περιλαμβανονται στην σχετική εγγύηση
καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, ώστε οι παραπάνω εγκαταστάσεις/εξοπλισμός να
επανέρχονται σε άριστη και ασφαλή λειτουργία. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι εξοπλισμός,
εγκαταστάσεις και κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρόσφατη ανακαίνιση των χώρων
φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, τελούν σε εγγύηση σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτών, η
οποία καλύπτει την αστοχία υπό την φυσιολογική χρήση τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγνωρίζει
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τον εξοπλισμό ή την κατασκευή που τελεί υπό εγγυήση και να έρχεται σε συνεννόηση με τον
κατασκευαστή για την άμεση αποκατάσταση κάθε προβλήματος που τυχόν προκύπτει κατά την
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω χρέωση της ΔΟΑ.. Η αμοιβή του αναδόχου για τις
υπηρεσίες επισκευαστικής/διορθωτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και των οικοδομικών
θα υπολογίζεται απολογιστικά βάσει των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί και της οικονομικής
προσφοράς του αναδόχου.
2.1.1.2.2. Η επισκευαστική-διορθωτική συντήρηση των οικοδομικών θα εκτελείται απολογιστικά με
την προσφορά τεχνίτη οικοδόμου και βοηθού τεχνίτη οικοδόμου. Στην περίπτωση που οι εργασίες
δεν καλύπτονται από την εργασία των παραπάνω τεχνικών και απαιτείται οποιαδήποτε άλλη εργασία
ή χρήση υλικών τότε θα υποβάλλεται προσφορά προς την ΔΟΑ, βάσει τιμοκαταλόγου που θα
υποβάλει κατά την προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος. Στην περίπτωση που δεν εμπίπτει στον
παραπάνω τιμοκατάλογο, θα υποβάλλεται ειδική προσφορά προς την ΔΟΑ, η οποία δεν υποχρεούται
να αναθέσει στον ανάδοχο συντήρησης την εργασία αυτή.

2.1.1.2.3. Η ανάθεση στον Ανάδοχο για την κάθε αναγγελία βλάβης η οποία τυχόν προκύψει, θα
γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΟΑ, μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ηλεκτρονικής αλληλογραφία
ή τηλεομοιοτύπημα (fax), οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. Προς τούτο, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει
οργανωμένο βλαβοληπτικό κέντρο για την αναγγελία και αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών και
περιστατικών όλο το 24-ωρο, 7μέρες/βδομάδα.
2.1.1.2.4. Οι βλάβες προτεραιοποιούνται ανάλογα με την κρισιμότητα τους, η οποία απορρέει από
την επίπτωση στις εγκαταστάσεις και την εύρυθμη λειτουργία των χώρων.
Ο Ανάδοχος υποχεούται σε τήρηση αρχείου πραγματοποιούμενων επεμβάσεων.
2.1.1.2.5. Τα περιστατικά που απαιτούν διορθωτική συντήρηση αναλύονται σε τρεις (3) κατηγορίες
κρισιμότητας που είναι οι εξής :
α) Υψηλής κρισιμότητας
β) Μέσης κρισιμότητας
γ) Χαμηλής κρισιμότητας
Ως υψηλής κρισιμότητας ονομάζεται οποιοδήποτε βλάβη στην λειτουργία των εγκαταστάσεων ή την
χρήση των οικοδομικών η οποία έχει άμεση επίπτωση στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των
χώρων, όπως και στην ασφάλεια αυτών.
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Ως μέσης κρισιμότητας ορίζονται οι βλάβες που είναι μεν επείγουσες αλλά δεν χρήζουν τόσο άμεσης
επέμβασης.
Ως χαμηλής κρισιμότητας βλάβες ορίζονται όσες δεν είναι επείγουσες κατά τα ως άνω
Η επιλογή της κρισιμότητας κάθε βλάβης είναι στην κρίση της ΔΟΑ.
2.1.1.2.6.Ως χρόνος άμεσης διορθωτικής επέμβασης (απόκριση) ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο,
ανάλογα με την κρισιμότητα της βλάβης, απαιτείται κατ’ ελάχιστο να μεταβεί το κατάλληλο
συνεργείο. Ως χρόνος οριστικής αποκατάστασης/επίλυσης ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο,
ανάλογα με την κρισιμότητα της βλάβης, απαιτείται το συνεργείο να επιλύσει πλήρως μία βλάβη.
Εφόσον είναι δυνατό μέσα στο χρόνο απόκρισης, το συνεργείο θα προχωρήσει σε πρόχειρη επίλυση
της βλάβης.
Ο χρόνος άμεσης διορθωτικής επέμβασης (απόκριση) ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες για τις υψηλής
κρισιμότητας βλάβες, σαράντα οκτώ (48) ώρες για μέσης κρισιμότητας βλάβες και εβδομήντα δύο
(72) ώρες για τις χαμηλής κρισιμότητας βλάβες. Ο χρόνος οριστικής αποκατάστασης/επίλυσης για τις
υψηλής κρισιμότητας βλάβες ορίζεται στις σαράντα οκτώ (48) ώρες. Ο χρόνος οριστικής
αποκατάστασης/επίλυσης για τις μέσης κρισιμότητας βλάβες ορίζεται στις ενενήντα έξι (96) ώρες. Ο
χρόνος οριστικής αποκατάστασης/επίλυσης για χαμηλής κρισιμότητας βλάβες ορίζεται στις εκατόν
είκοσι (120) ώρες.
Οι παραπάνω χρόνοι ανταπόκρισης και επίλυσης των βλαβών θα τηρούνται για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και Αργιών (24Χ7Χ365) και η υπέρβαση τους
είναι αποδεκτή μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.Αποδεδειγμένη αδυναμία έγκαιρης προμήθειας ανταλλακτικού από τους προμηθευτές και εφόσον
έχουν εξαντληθεί όλες οι εναλλακτικές.
2.Αποδεδειγμένη αδυναμία λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
3.Αποδεδειγμένη αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης λόγω εκτεταμένων εργασιών που απαιτούνται,
με την προϋπόθεση ότι το συνεργείο του Αναδόχου βρίσκεται καθημερινά στον τόπο του έργου.
4.Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί εγκαίρως στην ΔΟΑ από τον Ανάδοχο προσφορά
ανταλλακτικά/υλικά

για

που απαιτούνται για αποκατάσταση βλάβης, βάσει των οριζομένων στην

παράγραφο 2.1.2. της παρούσας και η ΔΟΑ χρειάζεται χρόνο πριν την έγκριση της προμήθειας.
Οι ανωτέρω χρόνοι άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης δεσμεύουν τον Ανάδοχο και σε κάθε
περίπτωση θα επισκέπτεται την εγκατάσταση μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της βλάβης, έστω και προσωρινά.
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Σε περίπτωση μη αιτιολογημένης βάσει των παραπάνω καθυστέρησης επέμβασης ή αποκατάστασης
βλάβης, θα καταβάλλεται ως ρήτρα από τον ανάδοχο προς την ΔΟΑ, το ποσό των διακοσίων (200)
Ευρώ ανά περιστατικό βλάβης, επιφυλασσόμενης της Δ.Ο.Α. και για τυχόν λοιπές αξιώσεις βάσει των
όρων της παρούσας πρόσκλησης και των οικείων νομοθετικών διατάξεων.

2.1.1.3.Την παρακολούθηση λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού μέσω
της φυσικής παρουσίας εξειδικευμενου τεχνικου προσωπικου κατά την διάρκεια των διεθνών
συνόδων και λοιπών συνεδρίων της Δ.Ο.Α. (ΤΜΗΜΑ Α3)

Κατά την διάρκεια διενέργειας των ετήσιων διεθνών συνόδων, των συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπών
εκδηλώσεών της Δ.Ο.Α., για το έτος 2022 και 2023, εντός των χώρων φιλοξενίας στην Αρχαία
Ολυμπία, δεδομενων των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, θα καθίσταται απαραίτητη η φυσική
παρουσία ηλεκτρολόγου σε δεκαεξάωρη βάση (για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν από τον
ανάδοχο δύο ηλεκτρολόγοι, ένας για πρωινή και ένας για απογευματινή βάρδια) και υδραυλικού σε
οκτάωρη βάση πρωινές ή απογευματινές ώρες εγασίας, που θα ορίζονται βάσει των αναγκών της
ΔΟΑ για την παρακολούθηση της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων και
την επισκευή βλαβών που τυχόν προκύψουν, στο πλαίσιο της επισκευαστικής συντήρησης των Η/Μ
εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού που αναλαμβάνει ο ανάδοχος.
Ως παρακολούθηση της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων νοείται ενδεικτικά το σύνολο των
ενεργειών, χειρισμών, ενεργοποιήσεων, απενεργοποιήσεων, ρυθμίσεων, ελέγχων, μετρήσεων,
καταγραφών κτλ. των περιγραφόμενων στην παρούσα ηλεκτρικών και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για την εκκίνηση της λειτουργίας, την παραμονή σε λειτουργία και
την παύση της λειτουργίας αυτών προκειμένου αυτές να λειτουργούν συνεχώς, άριστα, οικονομικά
και με ασφάλεια.
Οι παραπάνω περιγραφόμενες ενέργειες εκτελούνται προ της ενάρξεως της λειτουργίας, κατά τη
λειτουργία και μετά την παύση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και είναι απαραίτητες για την
καθημερινή άριστη, ασφαλή, οικονομική και συνεχή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση απουσίας των προαναφερόμενων τεχνικών για οποιοδήποτε λόγο (νόμιμη άδεια,
ασθένεια κτλ), ο ανάδοχος οφείλει να τους αντικαθιστά αυθημερόν με άλλους τεχνικούς ιδίας
ειδικότητας και προσόντων. Για όλους τους προαναφερόμενους τεχνικούς (κύριους και
αναπληρωματικούς), θα υποβληθούν από τον ανάδοχο προς έγκριση τα βιογραφικά τους σημειώματα
και φωτοαντίγραφα των επαγγελματικών αδειών τους. Η καθημερινή προσέλευση των τεχνικών στο
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προβλεπόμενο ωράριο, θα πιστοποιείται με υπογραφή τους σε ειδικό δελτίο παρουσίας ή μέσω
συστήματος καρτααναγνωστών και θα επαληθεύεται από το προσωπικό ασφαλείας της ΔΟΑ.
Βάσει του ετήσιου προγραμματισμού της Δ.Ο.Α. σε σχέση με την υλοποίηση των συνόδων της και
λοιπών συνεδρίων της, η φυσική παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού υπολογίζεται ότι θα
χρειαστεί να παρασχεθεί, εντός όλης της διάρκειας της σύμβασης, για περίπου τριακόσιες (300)
ημέρες, οι οποίες θα διανέμονται ανάλογα με την προγραμματιζόμενη διενέργεια των διεθνών
συνόδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων της ΔΟΑ και εκ των οποίων ημερών
υπολογίζονται κατά προσέγγιση σαράντα (40) Σάββατα και σαράντα (40) Κυριακές/αργίες . Σε κάθε
περίπτωση θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση της Δ.Ο.Α. προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν από την έναρξη της κάθε εκδήλωσης, προκειμένου να παράσχει το κατάλληλο προσωπικό
είτε με την ad hoc ενημέρωση για την κάθε εκδήλωση είτε με την αποστολή σε αυτόν του
προγράμματος εκδήλώσεων της ΔΟΑ, όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται.
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των ημερών είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται χωρίς καμία
απολύτως ευθύνη της Δ.Ο.Α. για τον λόγο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση ματαίωσης
κάποιας εκ των εκδηλώσεων της Δ.Ο.Α.
Εφόσον υπάρχει μείωση ή αύξηση των ημερών για τις οποίες θα καθίσταται απαραίτητη η φυσική
παρουσία του τεχνικού προσωπικού, θα υπάρχει αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του καταβλητέου
ποσού με βάση την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά ημέρα (καθημερινή ή

Σάββατο ή

Κυριακή/αργία) και σε κάθε περίπτωση εντός του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του παρόντος
διαγωνισμού.

2.1.2. Στελέχωση αναδόχου για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλες οι περιγραφόμενες υπηρεσίες,

θα εκτελούνται από

ειδικευμένο προσωπικό, όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, που θα χρησιμοποιούνται κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των κατασκευαστικών οίκων των
μηχανημάτων των εγκαταστάσεων και των οικοδομικών στοιχείων χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του
Αναδόχου πέραν του καθοριζομένου τιμήματος για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
Οι εργασίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης δύνανται να πραγματοποιούνται και
απογεύματα, σαββατοκύριακα κτλ, χωρίς εξ’ αυτού να προκύπτει επιπλέον αμοιβή για τον Ανάδοχο,
πλην του συμφωνηθέντος τιμήματος.
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Όλες οι εργασίες συντήρησης προληπτικής και επισκευαστικής θα καταχωρούνται σε βιβλίο
συντήρησης στο οποίο θα βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τον Ανάδοχο ή το εργατοτεχνικό προσωπικό
του, η πραγματοποίησή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς την ΔΟΑ άμεσα για
κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε Η/Μ εγκατάσταση ή τεχνικό εξοπλισμό
ή οικοδομική κατασκευή.
Κατά την διάρκεια της σύμβασης, η επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης (προληπτικής και
επισκευαστικής) των Η/Μ εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και των οικοδομικών στοιχείων θα
πραγματοποιείται από έναν τουλάχιστον διπλωματούχο Πολιτικό ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο
Μηχανικό και από έναν τουλάχιστον Χημικό Μηχανικό, ο οποίοι θα οριστούν ως υπέυθυνοι από τον
ανάδοχο. Η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών θα πραγματοποιείται από κατάλληλα εξειδικευμένο
εργατοτεχνικό προσωπικό.
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά, πτυχία) του κάθε εργαζόμενου από τα οποία θα αποδεικνύονται οι
τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία του ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης. Όλο το εργατοτεχνικό
προσωπικό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά (7) έτη προϋπηρεσίας στην ειδικότητά τους, οι δε
επιβλέποντες Μηχανικοί θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) εμπειρία στο
αντικείμενό τους.
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι κάποια άτομα εκ του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την
εκτέλεση των παρουσών υπηρεσιών, ενδέχεται να υποδειχθούν από την Δ.Ο.Α. προς τον ανάδοχο,
κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί του.
2.2.6. Οι ειδικότητες για την επίτευξη του παρόντος έργου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι
εξής:
α. Διπλ. Πολιτικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός και Χημικός Μηχανικός
Θα υπάρχει τουλάχιστον ένας διπλωματούχος Πανεπιστημίου Πολιτικός ή Ηλεκτρολόγος ή
Μηχανολόγος Μηχανικός και ένας Χημικός Μηχανικός, οι οποίοι θα οριστούν ως υπεύθυνοι για την
επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης των ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
β.Υδραυλικός-Θερμοϋδραυλικός: Συντήρηση των υδραυλικών μερών των κτιριακών εγκαταστάσεων,
αντικατάσταση βρυσών, αποφράξεις πάσης φύσεως σιφωνιών και λεκανών, επισκευές δοχείων
πλύσεως, συντήρηση και αντικατάσταση βανών και άλλων εξαρτημάτων σε θερμικούς υποσταθμούς,
υδραυλικές – αποχετευτικές εγκαταστάσεις και αντλιοστασίων. Αντικατάσταση κυκλοφορητών και
υποβρύχιων αντλιών.
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γ. Ηλεκτρολόγος: Συντήρηση των ηλεκτρικών μερών των κτιριακών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση
πριζών, λαμπτήρων, διακοπτών. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αντικαταστάσεις ηλεκτρολογικών
πινάκων. Διευθετήσεις καλωδίων και εγκαταστάσεις και συνδέσεις A/C και DC.
δ. Ψυκτικός: Αποξηλώσεις, εγκαταστάσεις και μετεγκαταστάσεις τοπικών αυτόνομων κλιματιστικών
μονάδων split και τύπου «ντουλάπας». Έλεγχος και απαραίτητη συχνή συντήρηση μόνο μικρών
ψυκτικών εγκαταστάσεων (θαλάμων ψύξης, θαλάμων καταψύξεως, κλιματιστικών split και τύπου
«κασέτας» και «ντουλάπας», ψυκτών νερού κ.λ.π.) και ότι αφορά την παραγωγή ψύξης.
ε. Τεχνίτης Οικοδόμος: συντήρηση και επικευαστικές εργασίες οικοδομικών στοιχείων (γυψοσανίδες,
ψευδοροφές, κουφώματα, θύρες, κεραμοσκεπές, στέγαστρα κλπ)

2.1.3. Ανταλλακτικά, υλικά αναλώσιμα, εργαλεία και λοιπός εξοπλισμός

2.1.3.1. Ανταλλακτικά-υλικά -αναλώσιμα
Κάθε φορά που απαιτούνται ανταλλακτικά/υλικά/αναλώσιμα

για την εκτέλεση όλων των

περιγραφόμενων στο παρόν τμήμα Α υπηρεσιών (ΤΜΗΜΑ Α), ο Ανάδοχος οφείλει να το γνωστοποιεί
στα αρμόδια στελέχη της ΔΟΑ.
Δαπάνη συνολικού ποσού έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ετησίως που αφορά
λάμπες φωτιστικών, χλώριο νερού, αποσκληρυντικά νερού και λοιπά μικροϋλικά, ανταλλακτικά και
αναλώσιμα που θα καθοριστούν σε συννενόηση με την Δ.Ο.Α., βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Ως προς τα λοιπά ανταλλακτικά/υλικά/αναλωσιμα και για τα πέραν του ως άνω ποσού, ο ανάδοχος
θα γνωστοποιεί εγγράφως στην ΔΟΑ τον σχετικό τιμοκατάλογο και η τελευταία, εφ’ όσον συμφωνεί
θα τον εγκρίνει. Σε διαφορετική περίπτωση η τελευταία θα εγκρίνει κατάλογο άλλου ή άλλων
προμηθευτών και θα το γνωστοποιεί στον ανάδοχο.

2.1.3.2. Εργαλεία και λοιπός εξοπλισμός

Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά εργαλεία που διαθέτει τα οποία θα είναι πλήρη
και κατάλληλα για την εκτέλεση των εργασιών του.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να χρησιμοποιεί και όλο τον λοιπό απαιτούμενο
εξοπλισμό για την ορθή παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν
οχημάτων για την μεταφορά των εργαλείων, του εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ, η δαπάνη και
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συντήρηση του οποίου βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Όλος ο εξοπλισμός θα τηρεί όλες τις
προδιαγραφές της οικείας νομοθεσίας.

2.1.4. Ειδικότερη περιγραφή υποχρεώσεων αναδόχου ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών

Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο παροχής των παραπάνω υπηρεσιών οφείλει να:
α.Εκτελεί όλες τις αναφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και το Παράρτημα
1 αυτής
β.Παρέχει υπηρεσίες υπευθύνου Διπλωματούχου Μηχανικού για την επίβλεψη όλων των
περιγραφόμενων υπηρεσιών .Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ως Συντονιστές
Διπλωματούχους Μηχανικούς , έναν Πολιτικό ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγος Μηχανικός και έναν
Χημικό Μηχανικό οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των ως άνω
παρεχομένων υπηρεσιών και θα ενημερώνουν πλήρως τον Μηχανικό ή τον Τεχνικό Σύμβουλο ή
Υπεύθυνο, ο οποίος θα οριστεί από την Δ.Ο.Α. και θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.Σημειώνεται ότι η
αμοιβή των Μηχανικών περιλαμβάνεται στο τίμημα της παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου.
γ.Παρέχει το κατάλληλο εξειδικευμένο και έμπειρο λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεών του, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.
δ. Υποβάλλει Τεχνική Έκθεση επιθεώρησης εγκαταστάσεων της αρμοδιότητάς του. Στην Έκθεση θα
αξιολογηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και εφόσον διαπιστωθεί η ανάγκη θα υποβληθούν
προτάσεις βελτίωσης μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.
ε. Υποβάλλει ακριβές ετήσιο χρονοδιάγραμμα των εργασιών προληπτικής συντήρησης.
στ. Εκδίδει σε μηνιαία βάση αναλυτική αναφορά με πλήρη στατιστικά στοιχεία για την πορεία της
προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης, τους δείκτες απόδοσης, τον αριθμό και την περιγραφή
των βλαβών, την κάλυψη των χρόνων ανταπόκρισης, προτάσεις για βελτίωση της διαθεσιμότητας του
εξοπλισμού και της βελτίωσης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί
πλήρη αρχεία του εξοπλισμού και των αλλαγών που θα προκύψουν καθώς και ενημερωμένα as build
σχέδια.
ζ. Εκδίδει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά βάσει των οικείων νομοθετικών διατάξεων΄ώστε οι
χώροι φιλοξενίας να λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με νόμιμο τρόπο. Από τον
ανάδοχο θα τηρούνται συνεχώς αρχεία για τα σχετικά πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την
νόμιμη λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
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η.Κάθε φορά που παρουσιάζεται βλάβη ή δυσλειτουργία που απαιτούν εκτέλεση επισκευαστικής
συντήρησης γνωστοποιεί τούτο, το συντομότερο δυνατόν, στον υπεύθυνο της ΔΟΑ, είτε με
τηλεομοιοτύπημα (fax), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα και με τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.2, ως προς τους χρόνους επέμβασεις .
θ. Διαθέτει οργανωμένο βλαβοληπτικό κέντρο για την αναγγελία και αποκατάσταση εκτάκτων
βλαβών και περιστατικών όλο το 24-ωρο, 7μέρες/βδομάδα.

2.2. ΤΜΗΜΑ Β:
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και για τις ανάγκες
πυροπροστασίας

2.2.1. Περιγραφή
Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας θα αναλάβει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την
συντήρηση των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας α. στα πλαίσια και για
τους σκοπούς πυροπροστασίας (αποψιλώσεις, κλαδέματα, απομάκρυνση φύλλων κλπ) και β. στα
πλαίσια και για τις ανάγκες καλωπισμού, εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών,
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων πρασίνου των αθλητικών γηπέδων.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή αποκλεισμού να
επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να σχηματίσουν ιδίαν αντίληψη
των χώρων πρασίνου, ώστε να συντάξουν και υποβάλλουν πληρέστερα την προσφορά τους. Η τήρηση
της παραπάνω υποχρέωσης από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα πιστοποιείται από
το τηρούμενο παρουσιολόγιο της ΔΟΑ. Ειδικότερα, ο ανάδοχος πρόκειται να αναλάβει:

2.2.1.1. Την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες
πυροπροστασίας, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία (Τμήμα Β1)

Στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας των ετών 2022 και 2023, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί κατά
την διάρκεια της σύμβασης όλες τις εργασίες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (εργασίες
αποψίλωσης, κλαδέματα, απομάκρυνση φύλλων, ξερών χόρτων , κλαδιών κλπ) και τους κανόνες της
επιστήμης και της εμπειρίας , με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, στους χώρους πρασίνου των
εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία.
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Στα καθήκοντα του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται η αποψίλωση των χώρων πρασίνου από τα ξερά
χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, η απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή
εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση
μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πυροπροστασίας, θα εκτελούνται ενδεικτικά οι κάτωθι εργασίες :
α.Κοπή χόρτων με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος.
β. Εκρίζωση ξερών θάμνων μπορντούρας.
γ.Εκρίζωση ξερών μεμονωμένων θάμνων (έως 1,5 μ.)
δ.Απομάκρυνση ξερών ξυλωδών φυτών και κλαδιών δένδρων με μηχανήματα και εργάτες.
ε. Κοπή και απομάκρυνση παρεδαφιαίας βλάστησης δένδρων – θάμνων ανεξαρτήτου ύψους, προς
αποφυγή τυχόν πυρκαγιάς και μετατροπή της από έρπουσα σε επικόρυφη.
στ. Απομάκρυνση όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα.
ζ. Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), που βρίσκονται στο χώρο των
φυτών και απομάκρυνση αυτών.
η. Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), περιβάλλοντος χώρου και
απομάκρυνση αυτών.
θ. Απομάκρυνση διαφόρων μπαζών, υπολειμμάτων και γενικά επικίνδυνων υλικών ως εστίες ανάφλεξης και
μεταφορά σε αδειοδοτούμενους χώρους.
ι. Πλήρης καθαρισμός παρεδάφιας βλάστησης
ια. Αραίωση της βλάστησης, με μερική απομάκρυνση της θαμνώδους (όπου υπάρχει μεγάλη πυκνότητα
θάμνων) και
ιβ.Αποκλαδώσεις θάμνων, έως του 1/3 του ύψους της κόμης τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου
Δασαρχείου.
Οι απαιτούμενες εργασίες θα πρεπει πραγματοποιηθούν με τη χρήση των κατάλληλων ειδικών
μηχανημάτων και εργαλείων που διαθετει ο αναδοχος οπου συμφωνα με τις απαιτησεις των εργασιων θα
πρεπει να ειναι:
1. Καλαθοφορο με υψος 28 μετρα
2. JCB Εσκαφεας – φορτωτης
3. Φορτωτη μικρου μεγεθους
4. Επιστριοφορο φορτωτη – προωθητηρα
5. Επιστριοφορο Εσκαφεα
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6. Κλαδοτεμαχιστη
7. Γεωργικο Ελκυστηρα με πτυσομμενο καταστροφεα
8. Φορτηγο μεταφορας με αρπαγη
.

Παρατίθεται αναλυτικά περαιτέρω περιγραφή ενδεικτικών εργασιών που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, στο
πλαίσιο της παρούσας:

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή. Περιλαμβάνεται η κοπή των
ζιζανίων χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.

Καθαρισμός χώρου φυτών
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους
χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ)
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή τους από τους
χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας
Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον τεμαχισμό
σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με εκσκαφέα και την
απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που
επιτρέπεται.

Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m
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Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον τεμαχισμό
σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με εκσκαφέα και την
απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που
επιτρέπεται.

Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες
Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα,. Περιλαμβάνεται η κοπή
όλων των ξυλωδών φυτών και βάτων με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε
ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που
προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Απομάκρυνση διαφόρων μπαζών, και γενικά επικίνδυνων υλικών ως εστίες ανάφλεξης και μεταφορά
σε αδειοδοτούμενους χώρους
Φόρτωση με φορτωτή επί φορτηγών με μεταφορά και απόρριψη σε νόμιμα αδειοδοτούμενους χώρους.
Αφορά φόρτωση από όλους τους χώρους οποιασδήποτε ποσότητας ζητηθεί από την Δ.Ο.Α.. Τα υλικά θα
φορτώνονται προς απόρριψη εντός 24 ωρών από την εντολή της υπηρεσίας.

Αφαίρεση παρεδαφιαίας βλάστησης δένδρων – θάμνων ανεξαρτήτου ύψους.
Αφαίρεση και απομάκρυνση παρεδαφιαίας βλάστησης δένδρων – θάμνων ανεξαρτήτου ύψους, ούτως ώστε
να διασπαστεί η κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης ύλης από το έδαφος μέχρι την κόμη των δένδρων,
δηλαδή να δημιουργηθεί μια ζώνη πυρασφάλειας μεταξύ κόμης και εδάφους προς αποφυγή τυχόν
πυρκαγιάς και μετατροπή της βλάστησης από έρπουσα σε επικόρυφη. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και
η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις
που επιτρέπεται.

Όλες οι παραπάνω εργασίες και οποιαδήποτε άλλη απαιτηθεί θα επαναλαμβάνονται όσο συχνά
απαιτείται για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος θα συντάξει σχετικό κατάλογο των συγκεκριμένων εργασιών τις οποίες θα εκτελεί στο
πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας, προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο στέλεχος της Δ.Ο.Α.,
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προς έγκριση. Η Δ.Ο.Α. δύναται να προτείνει οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο που έχει συντάξει
ο ανάδοχος, προκειμένου να προβεί στην τελική έγκριση αυτού.

2.2.1.2. Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου στα πλαίσια και για τις ανάγκες
καλωπισμού, εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των
χώρων πρασίνου των αθλητικών γηπέδων (Τμήμα Β2) .

Ειδικότερα, οι εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου στο παρόν υποτμήμα , θα αφορούν
ενδεικτικά:
α. Την εξασφάλιση της αισθητικής, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των παραπάνω χώρων
πρασίνου που συντηρούνται, συμβάλλοντας στην καλή εικόνα των εγκαταστάσεων.
β. Την επίτευξη της καλής φυτοϋγειονομικής κατάστασης και βιωσιμότητας των δένδρων.
γ. Την ενίσχυση της ορατότητας.
δ. Την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, με την κλάδευση των μεγάλων δένδρων για άρση της
επικινδυνότητας από ενδοχόμενη θραύση κλαδιών ή πτώση δένδρου εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινομένων.
Ενδεικτικά, οι εργασίες συντήρησης που αφορούν του χώρους πρασίνου των εγκαταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:

1.Κλάδεμα δένδρων – φυτών
Συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση και περιποίηση μικρών θάμνων και λιγούστρων με ψαλίδι
μπορντούρας - τριανταφυλλιών καθώς και κλαδέματα, ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων και
η φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφέων ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα δεδομένου ότι τα
δέντρα είναι άνω των 30 μέτρων.
Επίσης περιλαμβάνεται το καθάρισμα των φοινικόδεντρων και το μάζεμα αυτών για τα οποία
απαιτείται μηχάνημα ανυψωτικό άνω των 25 μέτρων. Όλα τα απαιτούμενα μέσα και οχήματα θα
διατίθενται από τον ανάδοχο

2. Καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων

Εφόσον εμφανιστεί ασθένεια θα ληφθεί μέριμνα από τον ανάδοχο του έργου για την καταπολέμηση
και παρεμπόδιση εξάπλωσης αυτής.
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Ο ψεκασμός θα γίνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες για την καταπολέμηση της
ασθένειας με το κατάλληλο σκεύασμα εντομοκτόνου ή μυκητοκτόνου ή με συνδυασμό αυτών. Όλα
τα σκευάσματα θα έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για την κυκλοφορία τους και την χρήση τους και
θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Με αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου θα λαμβάνονται κατά τον
ψεκασμό όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ως του κοινού και των ζώων. Στην
εργασία αυτή θα απασχολείται ειδικευμένο προσωπικό, εφοδιασμένο με τα κατάλληλα
προστατευτικά μέσα και το οποίο έχει και εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες.

3. Κοπή χόρτων & απομάκρυνση αυτών απο τους χώρους πρασίνου

Η εργασία αυτή αφορά το καθάρισμα των χώρων στους οποίους φυτεύτηκαν τα φυτά ή των χώρων
του έργου από διάφορα ζιζάνια που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών.
Η παραπάνω εργασία θα γίνεται με οποιονδήποτε μέσο (με τα χέρια, ξύσιμο του εδάφους με τσάπα
και κοπή των ζιζανίων, θαμνοκοπτικό, κλπ).
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διατηρούνται καθαροί οι χώροι και να μην υπάρχει ανταγωνιστική
βλάστηση μεταξύ ή γύρω από τα φυτά.
Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ώστε οι χώροι να είναι
καθαροί από τα ζιζάνια.
Κούρεμα γκαζόν περιμετρικά των εγκαταστάσεων θα γίνεται με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή.
Το ιδανικό ύψος κουρέματος είναι 4cm, γενικότερα το ύψος κουρέματος θα κυμαίνεται από 3-5cm. Η
εργασία θα γίνεται όταν η χλόη δεν είναι υγρή ώστε να διευκολύνεται η συλλογή του κομμένου
χόρτου και να μην μένει στο έδαφος. Τα προϊόντα κοπής θα απομακρύνονται αυθημερόν από όλους
τους χώρους με ευθύνη του αναδόχου .

4. φρεζάρισμα

Φρεζάρισμα θα γίνεται όταν απαιτείται με μηχανικά μέσα και σε βάθος μέχρι 15cm σύμφωνα με τις
ανάγκες και σε θέσεις που θα υποδείξει η Δ.Ο.Α.. Επισημαίνεται ότι θα απαιτηθεί και μηχάνημα
καταστροφέα χόρτων – σπαστήρας.

5. Βοτάνισμα - καθαρισμός - περιποίηση
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Το βοτάνισμα του χώρου μεταξύ των φυτών αφορά τον καθαρισμό από τα αυτοφυή ζιζάνια και την
απομάκρυνση αυτών από τον χώρο του έργου καθώς και τον καθαρισμό τυχόν σκουπιδιών από τους
ανωτέρω χώρους.
Τα απασχολούμενα άτομα με την περιποίηση και τον καθαρισμό θα πρέπει να είναι ειδικευμένα στο
πράσινο και θα φροντίζουν και για την καθαριότητα των χώρων, με την συλλογή και απομάκρυνση
των σκουπιδιών από τα παρτέρια ή τους χώρους πρασίνου μέχρι τα σημεία συγκέντρωσης των
απορριμμάτων.

6. Πότισμα φυτών – σύστημα άρδευσης

Θα γίνεται σύμφωνα με το υπάρχον αρδευτικό σύστημα.
Το αρδευτικό σύστημα (ηλεκτροβάνες, χρονοδιακόπτες, βάνες, σταλάκτες, μπέκ, σωλήνες κ.λ.π.) θα
ελέγχεται και συντηρείται από τον ανάδοχο ώστε να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση χωρίς άσκοπες
διαρροές.
Το κόστος συντήρησης θα βαρύνει τον ανάδοχο σε όλη τη διάρκεια του έργου
Όλες οι αρδεύσεις θα γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όπου η εξατμισοδιαπνοή είναι
μικρή και οι άνεμοι συνήθως είναι ασθενέστεροι τις ώρες αυτές. Βλάβες σε δίκτυα και
προγραμματιστές θα αποκαθιστώνται από τον εργολάβο που είναι υπεύθυνος για τα αρδευτικά
δίκτυα.

7. Ξελάκκωμα (σχηματισμός λεκάνης) & αυλακώσεις

Σε δένδρα και δενδρύλλια, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ποτίσματος των φυτών.

8. Ζιζανιοκτονία

Θα γίνεται με ειδικά ζιζανιοκτόνα φάρμακα που έχουν την απαιτούμενη έγκριση κυκλοφορίας και
χρήσης σε ακάλυπτες από θάμνους και δέντρα επιφάνειες, για την καταστροφή των ζιζανίων όταν
από την παρακολούθηση του υπεύθυνου Γεωπόνου/Δασολόγου/ΤΕ Γεωπόνου/ΤΕ Δασοκόμου
διαπιστωθεί παρουσία ζιζανίων.
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να μην καταστραφούν οι υπάρχοντες
θάμνοι και δέντρα, άλλως είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε καταστροφή με δικές του
δαπάνες.

9. Αντικατάσταση ξερών και προβληματικών φυτών

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του μέσα (εργαλεία, μηχανήματα κλπ) και λιπάσματα, τα
οποία θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της οικείας νομοθεσίας, να φροντίζει την ανάπτυξη και
την ευρωστία των φυτών. Σε περίπτωση λόγω αμελούς ή κακής συντήρησης (καταστραφούν ή
ξεραθούν φυτά) οφείλει να τα αντικαταστήσει άμεσα με άλλα φυτά του ίδιου μεγέθους, μετά από
σχετική συνεννόηση με την Δ.Ο.Α..

10. Λίπανση δένδρων – δενδρυλλίων – φυτών

Η λίπανση αφορά τα φυτεμένα ετήσια ή πολυετή φυτά και δένδρα και θα γίνει με λίπασμα βραδείας
αποδέσμευσης (κομπλεζάλ) (3) τρεις φορές, αρχικά με την έναρξη της βλαστικής περιόδου και οι
υπόλοιπες (2) δύο κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Η λίπανση θα γίνει σε όλες τις θέσεις των
χώρων πρασίνου.
Οι εφαρμογές του λιπάσματος ξεκινούν με την πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας έως τις μεγάλες
θερμοκρασίες (αρχές του καλοκαιριού) και επαναλαμβάνουμε ξανά από την πρώτη πτώση της
θερμοκρασίας έως το τέλος της περιόδου (τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου).
Το λίπασμα θα είναι στερεό κοκκώδες πλήρες που περιέχει Ν (σε μορφή θειικής αμμωνίας),
υπερφοσφωρικό και θειικό κάλιο (15-15-15, 40-50 Κιλά/στρέμ) το οποίο θα περιλαμβάνει και
ιχνοστοιχεία (Fe, Mg, Mn, Ca, Cu, S, B) και θα είναι κατάλληλο για χλοοτάπητες. Θα διασκορπίζεται
ομοιόμορφα ώστε να αποφεύγονται κηλίδες αποχρωματισμού στα σημεία που δεν έχει λιπανθεί
καλά. Η εφαρμογή θα γίνεται όταν δεν θα φυσάει. Η λίπανση πρέπει να ακολουθεί το κούρεμα και
αμέσως μετά να ακολουθεί πότισμα. Οι υπόλοιπες δυο εφαρμογές θα γίνουν σε συνεννόηση με την
υπηρεσία.

11. Συντήρηση χλοοτάπητα
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Ο χώρος που είναι καλυμμένος με χλοοτάπητα είναι το γήπεδο του συνολικού εμβαδού 4.5 στρεμ.
Στο γήπεδο αυτό για την φετινή καλλιεργητική περίοδο θα γίνουν οι παρακάτω φροντίδες:
Λίπανση χλοοτάπητα με χρήση λιπασματοδιανομέα (3) τρείς επαναλήψεις. Περιλαμβάνεται η
προμήθεια, μεταφορά του λιπάσματος και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του
χλοοτάπητα. Οι εφαρμογές του λιπάσματος ξεκινούν με την πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας έως τις
μεγάλες θερμοκρασίες (αρχές του καλοκαιριού) και επαναλαμβάνουμε ξανά από την πρώτη πτώση
της θερμοκρασίας έως το τέλος της περιόδου (τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου).
Οι εφαρμογές του λιπάσματος ξεκινούν με την πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας έως τις μεγάλες
θερμοκρασίες (αρχές του καλοκαιριού) και επαναλαμβάνουμε ξανά από την πρώτη πτώση της
θερμοκρασίας έως το τέλος της περιόδου (τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου).
2. Το λίπασμα θα είναι στερεό κοκκώδες πλήρες που περιέχει Ν (σε μορφή θειικής αμμωνίας),
υπερφοσφωρικό και θειικό κάλιο (15-15-15, 40-50 Κιλά/στρέμ) το οποίο θα περιλαμβάνει και
ιχνοστοιχεία (Fe, Mg, Mn, Ca, Cu, S, B) και θα είναι κατάλληλο για χλοοτάπητες. Θα διασκορπίζεται
ομοιόμορφα ώστε να αποφεύγονται κηλίδες αποχρωματισμού στα σημεία που δεν έχει λιπανθεί
καλά. Η εφαρμογή θα γίνεται όταν δεν θα φυσάει. Η λίπανση πρέπει να ακολουθεί το κούρεμα και
αμέσως μετά να ακολουθεί πότισμα. Οι υπόλοιπες δυο εφαρμογές θα γίνουν σε συνεννόηση με την
υπηρεσία.

Κούρεμα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή (50) πενήντα επαναλήψεις.
Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων (άγριο
τριφύλλι) (3) τρεις εφαρμογές όπου δημιουργηθεί πρόβλημα.
Καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων με εγκεκριμένα σκευάσματα από το ΥΠΑΑΤ για χώρους
άθλησης όποτε απαιτηθεί.
Εξαερισμός χλοοτάπητα (2) δύο επαναλήψεις.
Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα όπου δημιουργηθεί πρόβλημα
Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching): (2) δύο επαναλήψεις
Διαγράμμιση του χώρου του άθλησης καθ’όλο το έτος.
Κυλίνδρισμα του χλοοτάπητα μετά από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα.
Επισπορά στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί κενά τον μήνα Οκτώβριο (top-dressing).
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Η άρδευση του χλοοτάπητα γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα με εκτοξευτήρες ενδεικτικά έχει
ως εξής: κατά τους μήνες Μάιο κάθε δεύτερη ημέρα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε
μέρα και Οκτώβριο κάθε εβδομάδα. Η συχνότητα άρδευσης θα καθορίζεται από τις καιρικές
συνθήκες. Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός και ο έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων
άρδευσης, ενώ η συντήρηση και η επισκευή των συστημάτων θα γίνεται από τον αρμόδιο ανάδοχο.
Οι χώροι που είναι καλυμμένοι με αυτοφυή πόα απαιτούν βοτάνισμα με χρήση βενζινοκίνητου
χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή. Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τους χώρους
του έργου είναι ευθύνη του αναδόχου.

12.Φύσημα φύλλων

Ο ανάδοχος θα αναλάβει το φύσημα των φύλλων με ειδικό μηχάνημα ( φυσητήρα φύλλων ), ανάλογα
με τις ανάγκες, για τον καθαρισμό των οδών και γηπέδων από τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα

2.2. 2.Στελέχωση αναδόχου για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλες οι περιγραφόμενες στην παρούσα εργασίες συντήρησης των
χώρων πρασίνου, θα εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στις εργασίες συντήρησης
πρασίνου. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της σύμβασης, η επίβλεψη, ο συντονισμός και η οργάνωση
της συντήρησης των χώρων πρασίνου θα πραγματοποιείται από τουλάχιστον έναν διπλωματούχο
Γεωπόνο ή Δασολογο ή ΤΕ Γεωπόνο ή ΤΕ Δασοπόνο, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος από τον
ανάδοχο και ο οποίος θα διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) εμπειρία στον τομέα του. Η
εκτέλεση των επιμέρους εργασιών θα πραγματοποιείται από κατάλληλα εξειδικευμένο
εργατοτεχνικό προσωπικό με επταετή (7ετή) τουλάχιστον εμπειρία σε εργασίες συντήρησης
πρασίνου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά, πτυχία) του κάθε εργαζόμενου από τα οποία θα αποδεικνύονται οι
τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία του ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης.
Ειδικότερα ως προς την υλοποίηση του υποτμήματος Β1 της παρούσας σύμβασης ( «Παροχή
υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας, στις
εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία»), ο ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να διαθέσει τον
απαιτούμενο κατά την κρίση του αριθμό κατάλληλου προσωπικού, ώστε να καλύψει κατά άριστο
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τρόπο τις ανάγκες της Δ.Ο.Α.. Για την υλοποίηση του υποτμήματος Β2 της παρούσας («Υπηρεσίες
συντήρησης των χώρων πρασίνου στα πλαίσια και για τις ανάγκες καλωπισμού, εύρυθμης λειτουργίας
και ασφαλούς χρήσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων πρασίνου των αθλητικών
γηπέδων»), για τους μήνες Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο του έτους, θα χρησιμοποιούνται από τον
ανάδοχο ένα έως δύο άτομα εργατοτεχνικού προσωπικού ενώ για τους μήνες από Μάρτιο έως και
Σεπτέμβριο του έτους θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο τέσσερα έως έξι άτομα εργατοτεχνικού
προσωπικού. Τα καθήκοντα που αφορούν την επίβλεψη, τον συντονισμό και την οργάνωση της
συντήρησης των χώρων πρασίνου από τουλάχιστον έναν διπλωματούχο Γεωπόνο ή Δασολογο ή ΤΕ
Γεωπόνο ή ΤΕ Δασοπόνο, θα εκτελούνται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες .
Επισημαίνεται ωστόσο στο σημείο αυτό ότι κάποια άτομα εκ του προσωπικού που θα ασχοληθεί με
την εκτέλεση των παρουσών υπηρεσιών, ενδέχεται να υποδειχθούν από την Δ.Ο.Α. προς τον ανάδοχο,
κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί του.
Η αμοιβή του αναδόχου για τις υπηρεσίες συντήρησης των χώρων πρασίνου θα υπολογίζεται
απολογιστικά μέσω των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί και βάσει της οικονομικής προσφοράς του
αναδόχου.
Όλες οι εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου θα καταχωρούνται σε βιβλίο συντήρησης στο
οποίο θα βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τον Ανάδοχο ή το εργατοτεχνικό προσωπικό του, η
πραγματοποίησή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς την ΔΟΑ άμεσα για
οποιαδήποτε φθορά, καταστροφή κλπ συμβεί στους χώρους πρασίνου.
Όλες οι εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου δύνανται να πραγματοποιούνται και
απογευματινές ή βραδινές ώρες, σαββατοκύριακα κτλ, χωρίς εξ’ αυτού να προκύπτει επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο, πλην του συμφωνηθέντος τιμήματος.
Η συχνότητα των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου ως προς το τμήμα Β1 της παρούσας
(«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων

πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες

πυροπροστασίας, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία»), θα είναι η απαιτούμενη
βάσει της οικείας νομοθεσίας, της επιστήμης και της εμπειρίας, για την εξασφάλιση αποτροπής
πρόκλησης πυρκαγιάς στους χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας. Ως προς το τμήμα Β2 της παρούσας
(«Υπηρεσίες συντήρησης των χώρων πρασίνου στα πλαίσια και για τις ανάγκες καλωπισμού,
εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων πρασίνου
των αθλητικών γηπέδων»), παρατίθεται ως Πίνακας 3 ενδεικό πρόγραμμα συντηρησης πρασίνου. Το
παραπάνω πρόγραμμα ωστσόσο είναι ενδεικτικό και θα διαμορφώνεται βάσει των ειδικότερων
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αναγκών των χώρων πρασίνου των εγκαταστάσεων της ΔΟΑ, κατά τρόπο ώστε οι ανωτέρω χώροι να
τηρούνται πάντα σε άριστη κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, ο ανάδοχος μέσω του εξειδικευμένου
προσωπικού θα επιτηρεί συνεχώς τους χώρους ώστε να προλαμβάνει κάθε φθορά, καταστροφή κλπ.

2.2.3. Ειδικότερη περιγραφή υποχρεώσεων αναδόχου ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της συντήρησης των χώρων πρασίνου, υποχρεούται να:
α. Παρέχει με άριστο και συνεχή τρόπο την συντήρησης των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις της
Αρχαίας Ολυμπίας, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.
β. Παρέχει υπηρεσίες διπλωματούχου Γεωπόνου/Δασολόγου/ ΤΕ Γεωπόνου/ΤΕ Δασοπόνου για την
επίβλεψη της συντήρησης των χώρων πρασίνου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνολικό τίμημα της
παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου.
γ. Προγραμματίζει και να εκτελεί όλες τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης, της γεωπονικής επιστήμης, της εμπειρίας και με ευθύνη του.
δ. Να διαθέτει με δαπάνες του, όλο τον εξοπλισμό, οχήματα, εργαλεία, μηχανήματα, αναλώσιμα,
φυτοφάρμακα και λιπάσματα καθώς και άλλο αναγκαίο μέσο για την εκτέλεση των υπηρεσιών του
καθώς και να αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την συντήρησή τους. Στην περίπτωση που δοθούν από
την Δ.Ο.Α. προς τον ανάδοχο κάποια εκ των ανωτέρω μέσων (μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία κλπ),
ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την συντήρησή τους.
ε. Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα πληρεί όλες τις
ανωτέρω απαιτούμενες προϋποθέσεις.

3. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου ως προς όλα τα τμήματα (Α, Β)

1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας που θα εκτελεσθούν οι εργασίες, των γενικών και τοπικών
συνθηκών εκτέλεσης τους καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που είναι απαραίτητο και επηρεάζει την
προσφορά τόσο στο χρονικό διάστημα της υποβολής της όσο και μετά. Επίσης με την υποβολή της
προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα
μέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και
οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις
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εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Στο σημείο
αυτό αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή
αποκλεισμού

να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να

σχηματίσουν ιδίαν αντίληψη αυτών, ώστε να συντάξουν και υποβάλλουν πληρέστερα την προσφορά
τους.
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους
όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς
τη σύμβαση.

2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγγυάται την άριστη ποιότητα των Υπηρεσιών καθ’ όλη τη συμβατική
διάρκεια παροχής αυτών. Ειδικότερα, έχει πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζουν οι
συγκεκριμένοι χώροι παροχής των Υπηρεσιών και εγγυάται την τήρηση εκ μέρους του ανελλιπώς όλων
των κανόνων της τεχνικής, της καλής πίστης, της συνεργασίας και ασφάλειας, ώστε να επιτευχθεί
άριστο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα να αποτραπεί κάθε κίνδυνος κατά προσώπων ή περιουσιακών
αγαθών.
3.Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από υπαιτιότητα δική του ή
του απασχολούμενου στους χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου παρέχονται οι Υπηρεσίες,
Προσωπικού αυτού, στους εργαζόμενους ΔΟΑ ή σε τρίτους. Επίσης, αποκλειστικά και μόνο ο
Ανάδοχος διευθύνει και επιβλέπει την παροχή των Υπηρεσιών και ευθύνεται αποκλειστικά για την
τήρηση των όρων ασφαλείας και τις γενικότερες συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι Υπηρεσίες.
4.Ο έλεγχος εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, διενεργείται από τα αρμόδια
στελέχη της ΔΟΑ, τα οποία είναι δυνατόν να καλούν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και εκπρόσωπο
του Αναδόχου.
5. Ο Ανάδοχος τηρεί κανονικά όλες τις διατάξεις διαχείρισης της περιβαλλοντικής προστασίας όπως
αυτές εκάστοτε επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία ή απαιτούνται από γραπτές διαδικασίες της
ΔΟΑ που γνωστοποιούνται εγγράφως στον Αναδοχο.
6.. Ως προς το προσωπικό ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α.Να τηρεί κανονικά όλες τις διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του και του
προσωπικού της ΔΟΑ καθώς και των τρίτων, όπως αυτές εκάστοτε επιβάλλονται από στη σχετική
νομοθεσία ή απαιτούνται από γραπτές διαδικασίες της ΔΟΑ που γνωστοποιούνται εγγράφως στον
Ανάδοχο.
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β. Να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που απαιτούνται από τη
φύση και το είδος των εργασιών που εκτελεί το προσωπικό του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επιπλέον, εκπαιδεύει περιοδικά το προσωπικό του στη χρήση των συγκεκριμένων ΜΑΠ και ελέγχει
τακτικά αυτό για τη χρήση τους. Η ΔΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το προσωπικό του Αναδόχου
για τη χρήση των ΜΑΠ.
γ.Το Προσωπικό που απασχολείται πρέπει να είναι κατάλληλο και ικανό για την παροχή των
Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα, να είναι εφοδιασμένο με ειδική επαγγελματική
άδεια, όπως αυτή απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, και να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική
γλώσσα. Σε περίπτωση απασχόλησης από τον Ανάδοχο εργαζομένων από τρίτες (εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης) χώρες, αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν άδειες διαμονής (ή οποιεσδήποτε σχετικές άδειες) που
να τους παρέχουν εκ του νόμου δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
δ. Αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή των αποδοχών και των πάσης φύσης
ασφαλιστικών εισφορών του Προσωπικού που απασχολεί στην παροχή των Υπηρεσιών. Επίσης, ο
Ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, σύμφωνα με την εργατική και
ασφαλιστική νομοθεσία και τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η δε ΔΟΑ δεν έχει κανένα
συμβατικό δεσμό με το Προσωπικό.
η.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απολύτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και της
νομοθεσίας για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.
Η ΔΟΑ δικαιούται να αξιώσει από τον Ανάδοχο την καταβολή κάθε ποσού, το οποίο αυτή τυχόν θα
υποχρεωθεί να καταβάλει προς οποιονδήποτε λόγω παραβίασης εκ μέρους του Αναδόχου των
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου, για την τήρηση των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος ως εργοδότης.
Για λόγους ασφαλείας, τα αρμόδια όργανα της ΔΟΑ έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα στοιχεία
ταυτότητας του Προσωπικού, καθώς και την καθημερινή είσοδο και έξοδο αυτού από τους χώρους
της Αρχαίας Ολυμπίας.
ε.Η ΔΟΑ δικαιούται να ζητά από τον Ανάδοχο την άμεση αποπομπή και αντικατάσταση μελών του
Προσωπικού για πράξεις ή παραλείψεις που ανεξάρτητα από δόλο ή αμέλεια, καταδεικνύουν
ανικανότητα, απειρία, ακαταλληλότητα, αδιαφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για τους
χώρους, τα πράγματα, και τους εγαζομένους της ΔΟΑ. Το ως άνω δικαίωμα της ΔΟΑ ισχύει και στην
περίπτωση εκδήλωσης έλλειψης συνεργασίας ή σεβασμού προς τους εργαζόμενους αυτής κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών.
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7. Ειδικότερα, ως προς τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας-προστασίας προσωπικών
δεδομένων:
α. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, όσο και
μετά τη λήξη αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει
να διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη χρησιμοποιεί, με κανένα τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε στοιχεία
σχετικά με την Δ.Ο.Α., καθώς επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών.
β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλείπει να χρησιμοποιεί το όνομα της Δ.Ο.Α. σε
υλικό κάθε είδους διαφημιστικής προβολής χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή της. Η
συναίνεση καλύπτει μόνο το υλικό που περιγράφεται σε σχετική αίτηση και μόνο για τη
συμφωνηθείσα περίοδο.
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλείπει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που
ενδεχομένως βλάψει το κύρος, την πίστη και τη φήμη της Δ.Ο.Α..
δ. Η μη τήρηση της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας καθώς και η παράβαση με οποιονδήποτε
τρόπο των σχετικών με το παρόν άρθρο ανειλημμένων υποχρεώσεων συνιστά λόγο καταγγελίας της
σύμβασης, αζημίως για την Δ.Ο.Α. , η οποία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας.
Η απαγόρευση των προηγούμενων εδαφίων αφορά και τους με οποιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητα
προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσης και εν γένει συνεργάτες του Αναδόχου

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων 1

(«Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»),

2

(«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ») και 3 («ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β2 :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Old SubSystem Old SubSystem Main System
ID

Old Ref

Name Name

1.1.1

ELEC-ΙΣΧ

1.1.2

ELEC-ΙΣΧ

1.1.3

ELEC-ΙΣΧ

1.1.4

ELEC-ΙΣΧ

1.1.5

ELEC-ΙΣΧ

1.1.6

ELEC-ΙΣΧ

1.1.7

ELEC-ΙΣΧ

1.1.8

ELEC-ΙΣΧ

1.1.9

ELEC-ΙΣΧ

1.1.10

ELEC-ΙΣΧ

1.1.11

ELEC-ΙΣΧ

1.1.12

ELEC-ΙΣΧ

1.1.13

ELEC-ΙΣΧ

1.1.14

ELEC-ΙΣΧ

1.1.15

ELEC-ΙΣΧ

1.1.16

ELEC-ΙΣΧ

1.1.17

ELEC-ΙΣΧ

1.1.18

ELEC-ΙΣΧ

1.1.19

ELEC-ΙΣΧ

1.1.20

ELEC-ΙΣΧ

1.1.21

ELEC-ΙΣΧ

1.1.22

ELEC-ΙΣΧ

1.1.23

ELEC-ΙΣΧ

1.1.24

ELEC-ΙΣΧ

1.1.25

ELEC-ΙΣΧ

SubSystem

Serial

Old System

ELEC
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ELEC
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ELEC
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ELEC
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ELEC
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ELEC
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ELEC
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ELEC
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ELEC
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ELEC
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ELEC
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Number

MV Main Panel
MV Main Panel
Transformer
Transformer
LV Main Panel
LV Main Panel
LV Main Panel
MV Main Panel
MV Main Panel
Transformer
Transformer
LV Main Panel
LV Main Panel
LV Main Panel
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
LV Panels
Ηλεκτροπαραγ
ωγό Ζεύγος

1.2.1

ELEC-ΙΣΧ

GEN
ΚΟΙΤΩΝΕΣ

1.2.2

ELEC-ΙΣΧ

GEN

Fuel Tank

1.2.3

ELEC-ΙΣΧ

GEN
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Ηλεκτροπαραγ
ωγό Ζεύγος

1.2.4

ELEC-ΙΣΧ

1.2.5

ELEC-ΙΣΧ

1.2.6

ELEC-ΙΣΧ

1.3.1

ELEC- LIGHTS

1.3.2

ELEC- LIGHTS

System Code System Name

Code

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW
LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW
LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW
LEVEL
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
ΓΠΧΤ - ΚΙΟΣΚΙ
ΓΠΧΤ - ΚΙΟΣΚΙ
ΓΠΧΤ - ΚΙΟΣΚΙ
Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
Medium Voltage Room ΚΙΟΣΚΙ
ΓΠΧΤ - ΚΙΟΣΚΙ

80ΚVAR

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

1600A

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

1600A

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

1600A

HEC Adelidis SA

IM SW ITCH UNIT
SM6-24:500mm

-

SHNEIDER

HEC Adelidis SA
DM1-S
SEA
TRASFORMATOR

-

SHNEIDER

-

-

630 KVA

HEC Adelidis SA

-

-

150ΚVAR

1250A

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

125A

ΗΠ-3B-1

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

125A

ΗΠ-3B-2

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

63A

ΗΠ-3Γ

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

125A

ΗΠ-1Α

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

125A

ΗΠ-1Β

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

400A

ΗΠ-1Γ

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

80A

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΗΠ - ΕΣΤΙΑΤ-Νο1

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

125A

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΗΠ - ΕΣΤΙΑΤ-Νο2

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

250A

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΗΠ - ΕΣΤΙΑΤ-ΒΑΡ

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

125A

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - TELECOM ROOM

HEC Adelidis SA

ΑΒΒ Αr Tu L

-

125A

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ B
ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ

Generator Room -ΚΙΟΣΚΙ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ

GEN

Ground

Daily Tank-C Gens Room- KIOSKI

LIGHTS

-

ΗΠ-3Α

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Α

LIGHTS

800 KVA

-

1250A

Daily Tank-B Gens Room- KIOSKI

ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ

-

-

Ground
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ

Lighting

SHNEIDER

-

ΑΒΒ Αr Tu L

GEN
Fuel Tank
GEN
Ηλεκτροπαραγ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ
ωγό Ζεύγος

Lighting

Transformer Protection Panel (Πίνακας προστασίας
Μ/Σ)
ΓΠΧΤ - Α / ΠΕΔΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΠΧΤ - Α / ΠΕΔΙΟ 2
ΠΕΔΙΟ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΌ ΗΖ
ΓΠΧΤ - Α / ΠΕΔΙΟ 3
ΔΙΟΡΘΩΣΗ συνφ

SHNEIDER

-

HEC Adelidis SA

Daily Tank-A Gens Room- KIOSKI

LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ

Μετασχηματιστής Μέσης τάσης ΕΛΑΙΟΥ

HEC Adelidis SA

-

1250A

Ground
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ

Fuel Tank

Transformer Protection Panel (Πίνακας προστασίας
Μ/Σ)
ΓΠΧΤ - Α / ΠΕΔΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΠΧΤ - Α / ΠΕΔΙΟ 2
ΠΕΔΙΟ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΌ ΗΖ
ΓΠΧΤ - Α / ΠΕΔΙΟ 3
ΔΙΟΡΘΩΣΗ συνφ
Πεδίο Μέσης Τάσης
Αφιξη από ΔΕΗ
Πεδίο Μέσης Τάσης
Αναχώρησης προς Μ/Σ

IM SW ITCH UNIT
SM6-24:500mm

HEC Adelidis SA
DM1-S
SEA
TRASFORMATOR

-

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ

GEN-C

Μετασχηματιστής Μέσης τάσης ΕΛΑΙΟΥ

HEC Adelidis SA

Manufacturer

ΑΒΒ Αr Tu L

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ B

GEN-Β

Πεδίο Μέσης Τάσης
Αφιξη από ΔΕΗ
Πεδίο Μέσης Τάσης
Αναχώρησης προς Μ/Σ

Description

HEC Adelidis SA

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ B

GEN-A

Room Location

-

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Α

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Site ID

ΑΒΒ Αr Tu L

ΓΠΧΤ - ΚΙΟΣΚΙ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Level

HEC Adelidis SA

ΓΠΧΤ - ΚΙΟΣΚΙ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ

Number

Generator Room -ΚΙΟΣΚΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ

Generator Room ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LOW/MIDDLE/UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LOW/MIDDLE/UPPER LEVEL

Generator ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

PETROGEN

P450E

2506AE13TAG3

Daily Fuel Tank

PETROGEN

-

-

Generator ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

PETROGEN

P110Ε

1104C44TAG2

Daily Fuel Tank

PETROGEN

-

-

Generator ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

PETROGEN

P200Ε

2006A70TAG3

Daily Fuel Tank

PETROGEN

-

-

340 lit

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΠΛΑΦΩΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

SYLVANIA

START ECO SURFACE IP44
24W 2000LM 830 (0043117)

-

24W LED 2000LM / 3000K

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ SPOT ΧΩΝΕΥΤΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ZAMPELIS LIGHTS

SPOT S007 1XGU10 50W
MAX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟ

-

LVPAR165036 5W/827 230V GU10
FS1 OSRAM

Model

Number

Capacity

450KVA
850 lit
110KVA
240 lit
200KVA

55

1.3.3

ELEC- LIGHTS

1.3.4

ELEC- LIGHTS

1.3.5

ELEC- LIGHTS

1.3.6

ELEC- LIGHTS

1.3.7

ELEC- LIGHTS

1.3.8

ELEC- LIGHTS

1.3.9

ELEC- LIGHTS

1.3.10

ELEC- LIGHTS

1.3.11

ELEC- LIGHTS

1.3.12

ELEC- LIGHTS

1.3.13

ELEC- LIGHTS

1.3.14

ELEC- LIGHTS

1.3.15

ELEC- LIGHTS

1.3.16

ELEC- LIGHTS

1.3.17

ELEC- LIGHTS

1.3.18

ELEC- LIGHTS

1.3.19

ELEC- LIGHTS

1.3.20

ELEC- LIGHTS

1.3.21

ELEC- LIGHTS

1.3.22

ELEC- LIGHTS

1.3.23

ELEC- LIGHTS

1.3.24

ELEC- LIGHTS

1.3.25

ELEC- LIGHTS

1.3.26

ELEC- LIGHTS

1.3.27

ELEC- LIGHTS

1.3.28

ELEC- LIGHTS

1.3.29

ELEC- LIGHTS

1.3.30

ELEC- LIGHTS

1.3.31

ELEC- LIGHTS

1.3.32

ELEC- LIGHTS

1.3.33

ELEC- LIGHTS

1.3.34

ELEC- LIGHTS

1.3.35

ELEC- LIGHTS

1.3.36

ELEC- LIGHTS

1.3.37

ELEC- LIGHTS

1.3.38

ELEC- LIGHTS

1.3.39

ELEC- LIGHTS

1.3.40

ELEC- LIGHTS

1.3.41

ELEC- LIGHTS

LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LIGHT ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LIGHT ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LIGHT ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LIGHT ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting

ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS

ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LOW/MIDDLE/UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LOW/MIDDLE/UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LOW/MIDDLE/UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LOW/MIDDLE/UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
LOW/MIDDLE/UPPER LEVEL
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW LEVEL
ΣΟΥΙΤΕΣ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW LEVEL
ΣΟΥΙΤΕΣ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW LEVEL
ΣΟΥΙΤΕΣ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW LEVEL
ΣΟΥΙΤΕΣ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ LOW LEVEL
ΣΟΥΙΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ LOW LEVEL
ΣΟΥΙΤΕΣ

LIGHTS

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

LIGHTS

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

LIGHTS

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

ZAMPELIS LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

ZAMPELIS LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΑΠΛΙΚΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

VIOKEF

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΧΙΤ

OLYMPIA
ELECTRONICS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΠΑΣΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ LED
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ & WC

LED

-

LED PIN 2.8W G9 2700K 320LM
OSRAM

-

LED RETROFIT 4W E27 2700K 470LM
CLEAR OSRAM

-

LED 4,6W/m

-

230Volt input 24Volt output

-

LED T26 2.3W E14 2700K 230V
OSRAM

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
VIOKEF
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL LED 60X60 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
OSRAM
ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ELEMENT
60/220
240/24 G2 OSRAM
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ALVAREZ
1XΕ14 MAX 5W ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΧΡΥΣΟ & ΛΕΥΚΗ ΟΠΑΛΙΝΑ
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ MAROCO LED
5W 3000K 400Lm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ IP54
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED
VALUE 600 36W 3000K
3600LM LEDVANCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ SPOT ΧΩΝΕΥΤΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ZAMPELIS LIGHTS

SPOT S008 1XGU10 50W
MAX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟ

-

LVPAR165036 5W/827 230V GU10
FS1 OSRAM

OSRAM

TAINIA LED 4.6W/m 3000K
450LM/m IP20 CRI80 OSRAM

-

LED 4,6W/m

-

230Volt input 24Volt output

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ LED ΕΠΙΠΛΟΥ

OSRAM
NOVA LUCE

OSRAM

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ELEMENT
60/220
240/24 G2 OSRAM
ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ LED
AC/DC GR2000
PANEL LED RC065B LED34S
/ 840 PSU W60L60 NOC
PHILIPS (79180399)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ (ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR8LEDS
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ
VITRA 8XG9 MAX 5W
ΜΕΤΑΛΛΟ ΧΡΥΣΟ & ΓΥΑΛΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΟ MOTIF LED 55W
3800Lm 3000K ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΑΥΡΟ DIM Φ100 (9190855)
ΑΠΛΙΚΑ IMPERO 2XΕ14 MAX
5W ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΑΥΡΟ &
ΓΥΑΛΙ ΟΠΑΛΙΝΑ (9190421)
3-ΦΑΣΙΚΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ
ΡΑΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI
DIMMING (TRA.008)
SPOT ΡΆΓΑΣ CALLISTO N1827B2048-90-42-AD-BL-LD-00
(300.DWL.040)
ΤΑΙΝΙΑ LED 54W 3000K
1000LM/m CRI80 RA>85 IP20

OSRAM

OTi DALI 160/220-240/24 12 CH

OSRAM

LIGHTS
LIGHTS

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

LIGHTS

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

LIGHTS

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

LIGHTS

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΑΛΑΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

NOVA LUCE

LIGHTS

ΣΑΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

NOVA LUCE

LIGHTS

BAR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

NOVA LUCE

LIGHTS

BAR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

LIGHTS

BAR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

LIGHTS

BAR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

LIGHTS

BAR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

LIGHTS

ΧΩΡΟΣ VIP ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

NOVA LUCE

LIGHTS

ΧΩΡΟΣ VIP ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

VIOKEF

LIGHTS

ΧΩΡΟΣ VIP ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

VIOKEF

LIGHTS

ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

VIOKEF

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΧΙΤ

OLYMPIA
ELECTRONICS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL LED 60X60 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
PHILIPS
ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ
OLYMPIA
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΧΙΤ
ELECTRONICS

3-ΦΑΣΙΚΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALY
DIMMING
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ SPOT ΡΆΓΑΣ
ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ LED ΡΑΦΙΩΝ BAR

ELECTRON ABEE
ELECTRON ABEE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

NOVA LUCE

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

LIGHTS

ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ SPOT ΟΡΟΦΗΣ

ONE LIGHT

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

LIGHTS

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ SPOT ΟΡΟΦΗΣ

NOVA LUCE

LIGHTS

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL LED DALI DIM

OSRAM

LIGHTS

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL LED

OSRAM

LIGHTS

ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PANEL LED

GEYER

LIGHTS

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΗ

GEYER

LIGHTS

ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

OLYMPIA
ELECTRONICS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

LED 3W

-

TAINIA LED 4.6W/m 3000K
450LM/m IP20 CRI80 OSRAM

ΧΩΡΟΣ VIP ΚΑΘΗΣΤΙΚΟΥ

Lighting

LED 1X3W

-

OSRAM

ΧΩΡΟΣ VIP ΚΑΘΗΣΤΙΚΟΥ

Lighting

LED RETROFIT 4W E27 2700K 470LM
CLEAR OSRAM

-

ZAMPELIS LIGHTS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ -VIP LIGHTS

Lighting

-

LED VALUE CLASSIC 8.5W E27
4000K 806LM OSRAM

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ -VIP LIGHTS

Lighting

LED RETROFIT 4W E27 2700K 470LM
CLEAR OSRAM

-

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ

-

ΚΡΕΜΑΣΤΟ 1503 1XE27 40W
MAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Lighting

Lighting

ΚΡΕΜΑΣΤΟ 1505 1XE27
40W MAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΑΥΡΟ
ΚΡΕΜΑΣΤΟ 1502 1XE27
40W MAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΑΥΡΟ
ΑΠΛΙΚΑ IVOR LED 1X3W
ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΑΥΡΟ 80X105
(4176000)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ SICILY LED
3W 3000K 190Lm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ
ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ LED
AC/DC GR2000
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ G9
ΜΠΕΤΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ
NOVALUCE (9577013)
SALINO 1XΕ27 MAX 12W
ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΙΒΟΥΑΡ
ΚΑΠΕΛΟ (9145071)

ΚΡΕΜΑΣΤΟ VITRA 6XG9 MAX
5W ΜΕΤΑΛΛΟ ΧΡΥΣΟ & ΓΥΑΛΙ
ΟΠΑΛΙΝΑ NOVA LUCE
ΑΠΛΙΚΑ FERERO 1XE27 MAX
12W ΓΥΑΛΙ/ΧΑΛΥΒΑΣ
ΛΕΥΚΟ/ΧΡΥΣΟ /ΜΑΥΡΟ
ΠΟΡΤΑΤΙΦ FERERO 1XE27
MAX 12W ΓΥΑΛΙ/ΧΑΛΥΒΑΣ
ΛΕΥΚΟ/ΧΡΥΣΟ /ΜΑΥΡΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ
FERERO 1XE27 MAX 12W
ΓΥΑΛΙ/ΧΑΛΥΒΑΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ
FIORE LED 60W 3530Lm
3000K ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΥΣΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ
FIORE LED 40W 2139Lm
3000K ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΥΣΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 15W 230V
WW IP40 ΛΕΥΚΟ
(O12115LWW)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ FOCUS
1XGx53 7W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΛΕΥΚΟ Φ6.5X10CM IP54
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL VAL 600
UGR < 19 36 W 3000 K WT
DALI (75392502)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED
VALUE 600 36W 3000K
3600LM LEDVANCE
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL 120x30
SLIM 40W 3000K 3600LM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 1.2M 40W
4000K 5200LM IP65
(LT8C12D)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ
ΠΡΑΣΙΝΑ LEDS MLD-28S/G

-

LED 5W

-

LED 36W

-

LED

PANEL LED

LED
LED PIN 2.8W G9 2700K 320LM
OSRAM
LED 55W
LED T26 2.3W E14 2700K 230V
OSRAM

-

LED 17,5W

-

TAINIA LED 54W

-

230Volt input 24Volt output (dali
dimming)

-

LED PIN 2.8W G9 2700K 320LM
OSRAM

-

LED COREPRO ΣΦΑΙΡΙΚΟ 7W E27
2700K 806LM PHILIPS

-

LED COREPRO ΣΦΑΙΡΙΚΟ 7W E27
2700K 806LM PHILIPS

-

LED COREPRO ΣΦΑΙΡΙΚΟ 7W E27
2700K 806LM PHILIPS

-

LED 60W

-

LED 40W

-

LED 15W

-

LED 7W

LED 36W DALI DIM

-

LED 36W

-

LED 40W

-

LED 40W

-

LED 3W
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1.3.42

ELEC- LIGHTS

LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
LIGHT -ΠΕΡΙΒ.
ΧΩΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Lighting

1.3.43

ELEC- LIGHTS

1.3.44

ELEC- LIGHTS

Lighting

1.3.45

ELEC- LIGHTS

1.3.46

ELEC- LIGHTS

1.3.47

ELEC- LIGHTS

1.3.48

ELEC- LIGHTS

1.3.49

ELEC- LIGHTS

1.3.50

ELEC- LIGHTS

1.3.51

ELEC- LIGHTS

1.3.52

ELEC- LIGHTS

1.3.53

ELEC- LIGHTS

1.3.54

ELEC- LIGHTS

1.3.55

ELEC- LIGHTS

1.3.56

ELEC- LIGHTS

1.3.57

ELEC- LIGHTS

1.3.58

ELEC- LIGHTS

1.3.59

ELEC- LIGHTS

1.3.60

ELEC- LIGHTS

1.3.61

ELEC- LIGHTS

1.3.62

ELEC- LIGHTS

1.4.1

ELEC-ΑΣΘ

1.4.2

ELEC-ΑΣΘ

1.4.3

ELEC-ΑΣΘ

1.4.4

ELEC-ΑΣΘ

W I-FI

W I-FI
ANTENNA

1.4.5

ELEC-ΑΣΘ

BMS

BMS

1.4.6

ELEC-ΑΣΘ

BMS

BMS

1.4.7

ELEC-ΑΣΘ

BMS

BMS

1.4.8

ELEC-ΑΣΘ

BMS

BMS

1.4.9

ELEC-ΑΣΘ

BMS

BMS

1.4.10

ELEC-ΑΣΘ

BMS

BMS

1.4.11

ELEC-ΑΣΘ

1.4.12

ELEC-ΑΣΘ

1.4.13

ELEC-ΑΣΘ

1.4.14

ELEC-ΑΣΘ

1.4.15

ELEC-ΑΣΘ

1.4.16

ELEC-ΑΣΘ

1.4.17

ELEC-ΑΣΘ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣ
Η

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ

LIGHTS

ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ SPOT ΧΩΝΕΥΤΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

LIGHTS

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΧΙΤ

LIGHTS

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΧΙΤ
3-ΦΑΣΙΚΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALY
DIMMING

ZAMPELIS LIGHTS

SPOT S007 1XGU10 50W
MAX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟ

OLYMPIA
ELECTRONICS
OLYMPIA
ELECTRONICS

ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ LED
AC/DC GR2000
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ (ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR8LEDS
3-ΦΑΣΙΚΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ
ΡΑΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI
DIMMING (TRA.008)

LVPAR165036 5W/827 230V GU10
FS1 OSRAM

-

LED

-

LED

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

LIGHTS

ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΙΣΟΔΟΥ

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

LIGHTS

ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ 3-ΦΑΣΙΚΗΣ ΡΆΓΑΣ

ELECTRON ABEE

CALLISTO X31-30B4792-8031-AD-BL-PC-00

-

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

LIGHTS

ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΠΕΤΟΥ

ELECTRON ABEE

URANUS A 17.7W

-

Lighting

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

LIGHTS

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

LIGHTS

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

SAMSUNG

LIGHTS

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΚΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

SAMSUNG

LIGHTS

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ELECTRON ABEE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 3 ΜΕΤΡΩΝ

POWERLED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 3 ΜΕΤΡΩΝ

POWERLED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

ZAMPELIS LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

ZAMPELIS LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΛΙΚΑ

NOVA LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ

ELECTRON ABEE

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

PANASONIC

ΚΧ-ΝS 500

-

-

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

PANASONIC

ΚΧ-ΗVD130

-

-

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

BITTEL

''T-O'' MODEL

-

-

HG8546M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
Lighting
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΔΙΟΗΚΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
W C ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

LIGHTS

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LIGHTS
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΕ
LIGHTS
ΦΟΙΝΙΚΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙ
TELΕCOM ROOM ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΔΙΟΙΗΣΗ ΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚ
W C ΚΟΙΤΩΝΩΝ
Η
LIGHTS

ELECTRON ABEE

-

ELECTRON ABEE
SAMSUNG

W I-FI

ΚΟΙΤΩΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ W I-FI

HUAWEI

ΒΜS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΚΙΟΣΚΙ Υ/Σ

BMS CONTOL

DG-CON SYSTEMS

ΒΜS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΚΙΟΣΚΙ Υ/Σ

BMS CONTOL

DG-CON SYSTEMS

ΒΜS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΚΙΟΣΚΙ Υ/Σ

BMS CONTOL

DG-CON SYSTEMS

ΒΜS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΚΙΟΣΚΙ Υ/Σ

BMS CONTOL

DG-CON SYSTEMS

ΒΜS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΚΙΟΣΚΙ Υ/Σ

BMS CONTOL

DG-CON SYSTEMS

ΒΜS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΚΙΟΣΚΙ Υ/Σ

BMS CONTOL

DG-CON SYSTEMS

ΠΥΡΑΝΙΧΝ
ΕΥΣΗ
ΠΥΡΑΝΙΧΝ
ΕΥΣΗ
ΠΥΡΑΝΙΧΝ
ΕΥΣΗ
ΠΥΡΑΝΙΧΝ
ΕΥΣΗ
ΠΥΡΑΝΙΧΝ
ΕΥΣΗ
ΠΥΡΑΝΙΧΝ
ΕΥΣΗ
ΠΥΡΑΝΙΧΝ
ΕΥΣΗ

ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΟΙΤΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Automatic fire detectors
Fire control panel
Fire control panel (modular)
Alarm indicators
ASA Linear smoke detector (ΔΕΣΜΗΣ)
Manual call point
Alarm sounder with supplementary optical
indication

SIEMENS

OUTLINER 50 ALUM.
PROF./ANODIZED
(300.PRF.128)
SAMSUNG 140LED
10W/m24VDC 3000Κ
80+ΙΡ20
SAMSUNG 140LED
15W/m24VDC 3000Κ
80+ΙΡ20

LED 31,3W

LED 17,7W

-

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

-

ΤΑΙΝΙΑ LED 10W/m

-

ΤΑΙΝΙΑ LED 15W/m

SAMSUNG 70LED 3W/m
24VDC 2700Κ 80+ ΙΡ20

-

ΤΑΙΝΙΑ LED 3W/m

MERLYN R13-30L1334-AD-95
38-WH-PC-20

-

LED 13W

-

LED 40W

-

LED 60W

-

LED 13W

-

LED 6W

-

LED 6W

-

LED 6W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
MACAO 2RMACAO4030N LED
PARK FIXTURE NEW
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
MACAO 2RMACAO6030N LED
PARK FIXTURE NEW
ΑΠΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ LED 13W 3000K
1170Lm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΠΛΙΚΑ VEIRO LED 6W
3000K 440Lm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΝΘΡΑΚΙ 9.3Χ50.5cm IP65
ΑΠΛΙΚΑ PARK LED 6W
3000K 320LM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΙ 8.9X18CM IP54
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ PARK LED 6W
3000K 320LM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΙ 8.5X80CM IP54
ΑΠΛΙΚΑ DOWN LED 6W
3000K 480LM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΙ Φ16X9.6CM IP54
ΑΠΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ LED 10W 3000K
900Lm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΠΛΙΚΑ MAX LED 12W
3000K 630LM ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΓΥΑΛΙ
CONNY 20-30C2503-80-20BL-230ND-00 (475.LES.021
)

RELIABLE CONTROL
MPW
RELIABLE CONTROL
MPC
RELIABLE CONTROL
MPCS
RELIABLE CONTROL
MPP-I
RELIABLE CONTROL
MPP-O
RELIABLE CONTROL
MPP-IO
OP720

-

LED 6W

-

LED 10W

-

LED 12W

-

LED 20,7W

SIEMENS

FC722

-

-

SIEMENS

FC726

-

-

SIEMENS

FDAI92

-

-

SIEMENS

FDL241-9

-

-

SIEMENS

FDM221

-

-

SIEMENS

FDS229-R

-

-
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ΣΥΝΑΓΕΡΜ TELECOM ROOM
ΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
TELECOM ROOM
CCTV
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
CCTV
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ

1.4.18

ELEC-ΑΣΘ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

1.4.19

ELEC-ΑΣΘ

CCTV

CCTV

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

1.4.20

ELEC-ΑΣΘ

CCTV

CCTV

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

1.4.21

ELEC-ΑΣΘ

1.4.22

ELEC-ΑΣΘ

1.4.23

ELEC-ΑΣΘ

1.4.24

ELEC-ΑΣΘ

public address
system
public address
system
public address
system
public address
system

public address
system
public address
system
public address
system
public address
system

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

1.4.25

ELEC-ΑΣΘ

ΚΝΧ

ΚΝΧ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ DALI Gateway Premium
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Switch/Shutter Actuator
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΗΧΟΣ
ΗΧΟΣ
ΗΧΟΣ
ΗΧΟΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ
TELECOM ROOM ΔΟΙΚΗΣΗΣ
TELECOM ROOM ΔΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝAΓΕΡΜΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΑΜΕΡΑ CCTV
Modular Ceiling Loudspeaker Range
Power amplifier
Call station

TELECOM ROOM ΔΟΙΚΗΣΗΣ

Controller

CADDEX

NXG-64-IP

HIKVISION

DS-7700NI-K4
SERIES NVR
DS-2CD1043G0I(UF)

HIKVISION

-

-

-

-

-

-

BOSCH

LC1

-

-

BOSCH

PVA-2P500

-

-

BOSCH

PVA-15CST

-

-

BOSCH

PVA-4CR12

-

-

ΑΒΒ

ABB i-bus® KNX
DG/S x.64.5.1
DALI Gateway Premium

-

-

ΑΒΒ

SAH/S 16.10.7.1
Switch/Shutter Actuator

-

-

1.4.26

ELEC-ΑΣΘ

ΚΝΧ

ΚΝΧ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

3.1

MECH

HVAC

Αντλία
Θερμότητας
αέρα - νερού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΘ-01

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ.
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΚΜ ΚΑΙ ΤΩΝ FCU

CARRIER

30RQP0380
R410a, scroll
compressors, με
υδραυλική μονάδα
(αντλία
πρωτεύοντος)

-

350kW ψύξη, 348kW
θέρμανση. (Αποδόσεις
σε συνθήκες
σχεδιασμού)

3.2

MECH

HVAC

Αντλία
Θερμότητας
αέρα - νερού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΘ-02

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ.
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΚΜ ΚΑΙ ΤΩΝ FCU

CARRIER

30RQP0380
R410a, scroll
compressors, με
υδραυλική μονάδα
(αντλία
πρωτεύοντος)

-

350kW ψύξη, 348kW
θέρμανση. (Αποδόσεις
σε συνθήκες
σχεδιασμού)

3.3

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-1

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 18400m3/h
Επιστροφή 15310m3/h

3.4

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-2

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 3200m3/h
Επιστροφή 2800m3/h

3.5

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-3

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 2920m3/h
Επιστροφή 2490m3/h

3.6

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-4

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 3625m3/h
Επιστροφή 2785m3/h

3.7

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-5

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝ.
Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 2485m3/h
Επιστροφή 2235m3/h

3.8

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-6

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 21700m3/h
Επιστροφή 20300m3/h

3.9

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-7

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 9119m3/h
Επιστροφή 7770m3/h

3.10

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-8

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

-

Προσαγωγή 4500m3/h
Επιστροφή 3922m3/h

3.11

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-9
(KKM-NA)

ΓΡΑΦΕΙΑ 2ου ΟΡΟΦΟΥ +
VIP LOUNGE +
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ +
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 3ου
ΟΡΟΦΟΥ

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

MFB 45,
νωπού αέρα, 2-πλό
στοιχείο νερού

-

Προσαγωγή 4625m3/h

3.12

MECH

HVAC

ΚΚΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΚΜ-ΘΑ

ΥΠΟΓΕΙΟ

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Αέρα
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

MFB 97,
νωπού αέρα, μονό
στοιχείο νερού

-

Προσαγωγή 11000m3/h

XYLEM LOW ARA

LNEE80-160/22 με
ενσωματωμένο
Inverter
HYDROVAR , HVL
4.022.

-

Παροχή νερού
@9,80mWG

3.13

MECH

HVAC

Αντλία νερού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

SP.01

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΜΠΛΕ
ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ)

ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΚΜ-01 & ΚΚΜ-07

ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΚΜ-01 & ΚΚΜ-07

MFB 150
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
MFB 30 / FSB30
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
MFB 30 / FSB 30,
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
MFB 30 / FSB 30,
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
MFB 30 / FSB 30,
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
MFB 195 / FSB 195
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
MFB 83 / FSB 83,
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
MFB 45 / FSB 45,
2-πλό στοιχείο
νερού, υγραντήρας
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3.14

MECH

HVAC

Αντλία νερού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

SP.02

ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΚΜ-02,03,04,05,07,08 & 10 ΚΚΜ-02,03,04,05,07,08 & 10

XYLEM LOW ARA

LNEE65-125/40 με
ενσωματωμένο
Inverter
HYDROVAR , HVL
4.040

-

Παροχή νερού
@16,90mWG

3.15

MECH

HVAC

Αντλία νερού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

SP.03

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΚΜ ΠΛΗΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΚΜ ΠΛΗΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ

XYLEM LOW ARA

LNEE65-160/15 με
ενσωματωμένο
Inverter
HYDROVAR , HVL
4.015

-

Παροχή νερού
@8,50mWG

3.16

MECH

HVAC

Αντλία νερού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

SP.04

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΚΚΜ-ΘΑ (ΥΠΟΓΕΙΟΥ)

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΚΜ-ΘΑ (ΥΠΟΓΕΙΟΥ)

XYLEM LOW ARA

-

Παροχή νερού
@10,20mWG

3.17

MECH

HVAC

VRF

OU-01

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

"Εξωτερική" Μονάδα Συστήματος VRF

TOSHIBA

3.18

MECH

HVAC

VRF

3.19

MECH

HVAC

VRF

3.20

MECH

HVAC

VRF

3.21

MECH

HVAC

VRF

3.22

MECH

HVAC

VRF

3.23

MECH

HVAC

VRF

3.24

MECH

HVAC

VRF

3.25

MECH

HVAC

VRF

3.26

MECH

HVAC

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
OU-02

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
"κασσέττας" ψευδοροφής 4 κατ/σεων (8ΤΕΜ)
"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
"κασσέττας" ψευδοροφής 4 κατ/σεων (1ΤΕΜ)
"Εξωτερική" Μονάδα Συστήματος VRF
"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
"κασσέττας" ψευδοροφής 4 κατ/σεων (3ΤΕΜ)
"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
"κασσέττας" ψευδοροφής 4 κατ/σεων (2ΤΕΜ)
"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
"κασσέττας" ψευδοροφής 4 κατ/σεων (2ΤΕΜ)

TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA

MMU-AP0077MH-E
MMYSAP1206HT8P-E
MMU-AP0184HP1E

-

61,5kW

-

7,1kW

-

2,2kW

-

33,5kW

-

5,6kW

TOSHIBA

MMU-AP0127MH-E

-

3,6kW

TOSHIBA

MMU-AP0157MH-E

-

4,5kW

1ος ΟΡΟΦΟΣ, VIP LOUNGE Εξωτερική Μονάδα Συστήματος VRF

TOSHIBA

MMD- AP0274SPH1E

-

33,5kW

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
1ος ΟΡΟΦΟΣ, VIP LOUNGE αεραγωγού, λεπτό, χαμηλής στατικής πίεσης
(2ΤΕΜ)

TOSHIBA

MMD- AP0566BHP1E

-

8,0kW

VRF

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου αεραγωγού
1ος ΟΡΟΦΟΣ, VIP LOUNGE
TOSHIBA
(standard), χαμηλής στατικής πίεσης (1ΤΕΜ)

TCB-IFMB641TLE

-

16,0kW

2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εξωτερική Μονάδα Συστήματος VRF

TOSHIBA

MMYMAP2006HT8P-E

-

56,0kW

TOSHIBA

MMD- AP0306BHP1E

-

9,0kW

TOSHIBA

MMD- AP0274SPH1E

-

8,0kW

Soler & Palau

F/S /4-240/240*3V*
9/9 1/2 HP

-

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
OU-03

TOSHIBA

ECOCIRC XL
PLUS 40-150F με
ενσωματωμένο
Inverter.
MMYMAP2206HT8P-E
MMU-AP0244HP1E

3.27

MECH

HVAC

VRF

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

3.28

MECH

HVAC

VRF

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

3.29

MECH

HVAC

VRF

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

VRF

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ
2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΙΒΩΤΙΟ (FAN SECTION)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Δίκτυο Σωληνώσεων / Αεραγωγών

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Συστοιχία "Εξωτερικών" Μονάδων Συστήματος
VRF

TOSHIBA

MMY-AP5616HT8PE

-

"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου αεραγωγού
TOSHIBA
(standard), χαμηλής στατικής πίεσης (2ΤΕΜ)

MMD- AP0366BHP1E

-

11,2kW

3.30

MECH

HVAC

3.31

MECH

HVAC

3.32

MECH

HVAC

Δίκτυα
Αεραγωγών Σωληνώσεων Δοχεία
Διαστολής /
Αδρανείας
VRF

OU-04

"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αεραγωγού, λεπτό, χαμηλής στατικής πίεσης
(4ΤΕΜ)
"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου
2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αεραγωγού, λεπτό, χαμηλής στατικής πίεσης
(2ΤΕΜ)

157,0kW

3.33

MECH

HVAC

VRF

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΑΛΑΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

3.34

MECH

HVAC

VRF

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΧΩΡΟΣ VIP / ΣΑΛΑ / BAR
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου αεραγωγού
TOSHIBA
(standard), χαμηλής στατικής πίεσης (8ΤΕΜ)

MMD- AP0486BHP1E

-

14,0kW

3.35

MECH

HVAC

VRF

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΣΑΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

"Εσωτερική" Μονάδα συστ. VRF τύπου αεραγωγού
TOSHIBA
(standard), χαμηλής στατικής πίεσης (1ΤΕΜ)

MMD- AP0566BHP1E

-

15,0kW

3.36

MECH

HVAC

VRF

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Ενοποιημένο ON-OFF control συστημάτων VRF
(1ΤΕΜ)

TOSHIBA

TCB-SC643TLE

-

3.37

MECH

HVAC

VRF

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Πλακέτα επικοινωνίας με BMS (Bacnet Interface)
(1ΤΕΜ)

TOSHIBA

BMS-IFBN640TLE

-

3.38

MECH

HVAC

SPLIT UNIT

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΑΤΟ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

CARRIER

42QSS060R8S /
38QUS060R8T

-

5,6kW

TOSHIBA

RAS-B13J2KVSGE / RAS-13J2AVSG
E

-

3,6kW

3.39

MECH

HVAC

SPLIT UNIT

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΞΗΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ

59

3.40
3.41

MECH
MECH

HVAC
HVAC

VAM
Fan Section

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΧΩΡΟΣ VIP / ΣΑΛΑ / BAR
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ
(VAM)

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
ΟΣΜΩΝ ΦΟΥΣΚΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

3.42

MECH

HVAC

Fan Section

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
ΟΣΜΩΝ ΦΟΥΣΚΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

3.43

MECH

HVAC

Fan Section

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

3.44

MECH

HVAC

Fan Section

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

3.45

MECH

HVAC

Fan Section

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

3.46

MECH

HVAC

Fan Section

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ W C
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
W C ΑΜΕΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ
ΚΙΒΩΤΙΟ (FAN SECTION)
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ
ΚΙΒΩΤΙΟ (FAN SECTION)
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ IN-LINE ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

3.47

MECH

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

3.48

MECH

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

3.49

MECH

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

3.50

MECH

HVAC

3.51

MECH

HVAC

Δίκτυα
Αεραγωγών Σωληνώσεων Δοχεία
Διαστολής /
Αδρανείας

Soler & Palau

ENERGY BOX 4400

-

Soler & Palau

BSB 560 3HP
8000M3-H _ 350PA

-

Soler & Palau

BSB 630 5.5HP
13700M3-H _
350PA

-

Soler & Palau

CBP 15-11 _ 1HP
5000M3-H _ 150PA

-

Soler & Palau

-

Soler & Palau

-

Soler & Palau

TD-MIXVENT

-

ΜΟΤΕΡ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

COPELAND

ZXDE-040 TFD 3ph

-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΜΟΤΕΡ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

COPELAND

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΜΟΤΕΡ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

COPELAND

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ZXLE-030E TFD
3ph
ZXME-020E TFD
3ph

-

Δίκτυο Σωληνώσεων / Αεραγωγών

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.52

MECH

HVAC

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.53

MECH

HVAC

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.54

MECH

HVAC

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.55

MECH

HVAC

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.56

MECH

HVAC

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.57

MECH

HVAC

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.58

MECH

HVAC

VRF

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
(1TEM)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
(2TEM)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
(3TEM)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΑΤΗ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (2TEM)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΑΤΗ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (1TEM)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΑΤΗ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (1TEM)

TOSHIBA

MMYSAP1006HT8P-E

-

28

TOSHIBA

MMU-ΑP0181HP-E

-

5,6

TOSHIBA

MMU-ΑP0244HP1E

-

7,1

TOSHIBA

MMU-ΑP0274HP1E

-

TOSHIBA

MMYSAP1206HT8P-Ε

-

33,5

TOSHIBA

MMD- AP0186BHP1E

-

5,6

TOSHIBA

MMD- AP0366BHP1E

-

11,2

TOSHIBA

MMD- AP0486BHP1E

-

14

3.59

MECH

HVAC

SPLIT UNIT

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SPLIT
ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ("ΚΑΝΑΛΑΤΟ") (43ΤΕΜ)

3.60

MECH

HVAC

SPLIT UNIT

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SPLIT
ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ("ΚΑΝΑΛΑΤΟ") (4ΤΕΜ)

TOSHIBA

3.61

MECH

HVAC

SPLIT UNIT

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SPLIT
ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ("ΚΑΝΑΛΑΤΟ") (101ΤΕΜ)

TOSHIBA

ΞΕΝΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

XYLEM LOW ARA
BHV20LSΗΕ4020
0SSP80F1

TOSHIBA

3.62

MECH

W ATER

ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΞΕΝΩΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.63

MECH

W ATER

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ

ΤΕΜΑΚ

3.64

MECH

W ATER

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ

ΞΕΝΩΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

ΤΕΜΑΚ

RAV-RM401SDT-E
RAV-GM401ATP-E
RBC-AMT32
RAV-RM561SDT-E
RAV-GM561ATP-E
RBC-AMT32
RAV-RM561BTP-E
RAV-GM561ATP-E
RBC-AMT32

8

-

-

-
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3.65

MECH

W ATER

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝ
ΣΗΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΣΗΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

3.66

MECH

W ATER

PUMP

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

XYLEM LOW ARA

3.67

MECH

W ATER

PUMP

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

XYLEM LOW ARA

3.68

MECH

W ATER

PUMP

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΠΟΜΩΝΑ) ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

3.69

MECH

W ATER

ΞΕΝΩΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΞΕΝΩΝΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΤΙΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
COMPACT ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣ MBR

4.1

FF

FF

Πυροσβεστικό
Συγκρότημα

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (6TEM)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

4.2

FF

FF

Πυροσβεστικό
Συγκρότημα

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ JOCKEY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

4.3

FF

FF

SPRINKLERS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΑΤΑΙΝΟΝΗΤΗΡΕΣ (SPRINKLERS) 99TEM

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ (45ΤΕΜ)

ΤΕΜΑΚ

Z646 18 με
κινητήρα
L6W 300HT (30kW )
Z660 21 με
κινητήρα
L6W 370HT (37kW )

MECANIQUE ET
TRANSMISSIONS
MI60

SIRMET

S200

A4.

ΠΦ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ
ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ

ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

1S80 LAS2

90m3/h

ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

MSE 32V6

10m3/h

4.4

FF

FF

4.5

FF

FF

4.6

FF

FF

4.7

FF

FF

4.8

FF

FF

4.9

FF

FF

4.10

FF

FF

4.11

FF

FF

4.12

FF

FF

4.13

FF

FF

5.1

MISC

MISC

Αντλία
θερμότητας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

BOILER ZNX

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

CARRIER

5.2

MISC

MISC

ΑΝΤΛΙΑ
ΝΕΡΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

BOILER ZNX

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

XYLEM LOW ARA

5.3

MISC

MISC

XYLEM LOW ARA

MISC

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

BOILER ΖΝΧ (2ΤΕΜ)

SUNSYSTEM

SW P NL 500 lit

5.5

MISC

MISC

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

CARRIER

61AF-019P9-A---B

5.6

MISC

MISC

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

BOILER ΖΝΧ (2ΤΕΜ)

COSMOSOLAR

BLGLL 800

5.7

MISC

MISC

BOILER ZNX
BOILER ZNX
BOILER ZNX
BOILER ZNX
BOILER ZNX

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΝΧ

MISC

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

5.4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗ
ΤΗΣ
Boilers /
Burners
Αντλία
θερμότητας
Boilers /
Burners
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗ
ΤΗΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΝΧ

XYLEM LOW ARA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΡΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΡΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΡΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΡΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΡΕΣ
Fire
Suppression
Fire
Suppression
Fire
Suppression
Fire
Suppression

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2004

ΑΘΗΝΑ 2004

ΓΠΧΤ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

ΓΠΧΤ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 ΚΙΛΩΝ
(80ΤΕΜ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 ΚΙΛΩΝ
(8ΤΕΜ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25 ΚΙΛΩΝ
(3ΤΕΜ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5
ΚΙΛΩΝ (15ΤΕΜ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ W ET CHEMICAL 6 ΛΙΤΡΩΝ
(3ΤΕΜ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ INERGEN
ΜΕ 2 ΦΙΑΛΕΣ 45 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ co2 10
ΚΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ W ET CHEMICAL 16 LT
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ W ET CHEMICAL 25 LT

-

-

-

-

-

-

A5.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

61AF-019P9-A---B

19,8kW

ECOCIRC XL
PLUS N 25-80
inverter
ECOCIRC XL Ν3280 inverter
500 ΛΙΤΡΑ
19,8kW
750 λίτρα

ECOCIRC XL Ν3280 inverter
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5.8

MISC

MISC

Αντλία
θερμότητας

ΞΕΝΩΝΕΣ

BOILER ZNX

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BOILER

TOSHIBA

HWS-G1901CNMRE

5.9

MISC

MISC

Αντλία
θερμότητας

ΞΕΝΩΝΕΣ

BOILER ZNX

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BOILER

TOSHIBA

HWS-G2601CNMRE

Επισημαίνεται ότι στον Πίνακα 1 περιγράφονται οι νέες (κατόπιν ανακαίνισης) Η/Μ εγκαταστάσεις/εξοπλισμός, οι οποίες καλύπτονται από
εγγύηση καλής λειτουργίας , πλην των υπό στιχείων 3.3έως 3.12 καθώς και 4.1 έως 4.2. τα οποία αφορούν τον ήδη υφιστάμενο παλαιότερο εξοπλισμό
και δεν καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (3 τεμαχια)

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ

ΚΑΘΕ
ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

Χ

Έλεγχος αερισμού / ψύξης χώρου Μ/Σ

Χ

Έλεγχος φωτισμού χώρου Μ/Σ

X

Έλεγχος πινακίδων κινδύνου εις εξώθυρας Μ/Σ

X

Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων προστασίας Μ/Σ (θερμίστορ, κλπ)

X

Έλεγχος και μέτρηση γειώσεων (ουδετέρου κόμβου Μ/Σ ,περιμετρική και μεταλλικών τμημάτων)

X

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων Μ/Σ

X

Έλεγχος Μ/Σ από σώμα και μονωτήρες

X

Έλεγχος υλικά στο αναπνευστικό όργανο Μ/Σ

X

Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μ/Σ

X

Έλεγχος ακροκιβωτιων

X

Καθαρισμός και σύσφιξη ακροδεκτών

X

Καθαρισμός Μ/Σ

X

Έλεγχος διαρροής ελαίου Μ/Σ

X
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Έλεγχος στάθμης ελαίου Μ/Σ

X

Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Σ

X

Έλεγχος πίνακα επιτήρησης / αυτοματισμού Μ/Σ

X

Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ

X

Έλεγχος πυροσβεστήρων Μ/Σ

X

Γενικός καθαρισμός εξαρτημάτων και χώρου Μ/Σ

X

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (3 τεμαχια)

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

X

Έλεγχος φωτισμού χώρου Μ/Τ

X

Έλεγχος πινακίδων κινδύνου εις εξώθυρας Μ/Τ

X

Έλεγχος μονωτήρων Μ/Τ

X

Έλεγχος καλωδίων Μ/Τ – σημάδια φθοράς

X

Έλεγχος διακοπτών φορτίου

X

Έλεγχος κυψέλης Μ/Τ ‘’Ασφαλειοαποζευκτου’’

X

Καθαρισμός πίνακα και ειδικά των μονωτικών επιφανειών

X

Έλεγχος κοχλιωτών ενώσεων των μπαρών και μονωτήρων

X

Καθαρισμός επαφών και απολίπανση με ειδικό υγρό

X

Έλεγχος περιμετρικών γειώσεων χώρου και μεταλλικών τμημάτων

X
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Λίπανση κινουμένων μερών

X

Έλεγχος ακροκιβωτιων

X

Σύσφιξη επαφών ακροκιβωτιων Μ/Τ

X
X

Έλεγχος αερισμού / ψύξης χώρου ΓΠΜΤ
Θερμογραφικός έλεγχος

X

Έλεγχος πυροσβεστήρων Μ/Τ

X

Γενικός καθαρισμός εξαρτημάτων και χώρου Μ/Τ

X

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ) (4 τεμαχια)

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων

Χ

Έλεγχος ιμάντος εναλλακτική φόρτισης

Χ

Ένδειξη βολτόμετρου D.C. κατά τη φόρτιση

Χ

Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών

Χ

Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού

Χ

Έλεγχος λειτουργίας οργάνων

Χ

Έλεγχος μίζας

Χ

Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων

Χ

Σύσ Σύστημα Εκκίνησης καιΑυτοματισμού
τ
η
μ
α
Η
λ
ε
κ
τ
ρ
ι
κ
ή
ς
Ι
σ
χ
ύ
ο
ς

Έλεγχος υγρών & ακροδεκτών μπαταρίας
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ΔιάφοροιΈλεγχοι

Έλεγχος διακόπτη φορτίου

Χ

Έλεγχος πεδίου ισχύος

Χ

Καταγραφή ενδείξεων βολτόμερου AC, μεταξύ φάσεων και φάσεων-ουδετέρου

Χ

Καταγραφή ενδείξεων αμπερόμετρου Α.C:

Χ

Καταγραφή ενδείξεων συχνομέτρου

Χ

Θερμογραφικός έλεγχος

Χ

Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων

Χ

Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα

Χ

Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων

Χ

Έλεγχος προθερμαντήρα νερού

Χ

Δοκιμαστική λειτουργία του Η/Ζ

Χ

Καθαρισμος Η/Ζ

Χ

Αντικατάσταση Μπαταριας

Χ

Αντικατάσταση φιλτρου πετρελαιου

Χ

Αντικατάσταση φιλτρου Αερα

Χ

Αντικατάσταση φιλτρου καυσιμου

Χ

Αντικατάσταση λαδιου κινητηρα Η/Ζ

Χ

Αντικατάσταση αντιπηκτικου υγρου

Χ

66

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

X

Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν μηχανικών φθορών, υπερθέρμανσης ή βλαβών

X

Εσωτερικός καθαρισμός πινάκων

X

Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακά και γραμμών

X

Έλεγχος συνδέσεων, καθαρισμός και σφίξιμο όλων των επαφών

X

Λίπανση μεντεσέδων, κλειδαριών και κινουμένων μερών

X

Μέτρηση και καταγραφή έντασης

X

Μέτρηση και καταγραφή τάσης μεταξύ φάσεων και φάσεων – ουδετέρου

X

Έλεγχος ένδειξης μόνωσης μονάδας επιτήρησης

X

Έλεγχος πυκνωτικών διατάξεων διόρθωσης cosφ

X

Καταγραφή ενδείξεων διόρθωσης cosφ

X

Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος μεταγωγής ΕΗΖ

Χ

Γενικός έλεγχος αυτοματισμών

X

Έλεγχος αερισμού / ψύξης χώρου ΓΠΧΤ

X

Θερμογραφικός έλεγχος

Χ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΔΕ (3 τεμαχια)
Ενέργεια Συντήρησης
Εκδοση υπευθυνης δηλωσης Υ.Δ.Ε.

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
2
ΧΡΟΝΙΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
X

Γενικός έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών (διακόπτες, γραμμές, λαμπτήρες)
Οταν απαιτείται

Αλλαγή καμμένων λαμπτήρων & ταυτόχρονος καθαρισμός
Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας

X

Έλεγχος μπαταριών φωτιστικών ασφαλείας (φόρτιση, λειτουργία)

X

Ολική αποφόρτιση των φωτιστικών ασφαλείας (εξάλειψη φαινομένου μνήμης) και μέτρηση /
καταγραφή
της διάρκειας λειτουργίας

X

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
X

Γενικός έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών (διακόπτες, κύκλωμα έναυσης, γραμμές, λαμπτήρες)
Αλλαγή καμμένων λαμπτήρων & ταυτόχρονος καθαρισμός

Οταν απαιτείται

Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας

X

Έλεγχος μπαταριών φωτιστικών ασφαλείας (φόρτιση, λειτουργία)

X

Ολική αποφόρτιση των φωτιστικών ασφαλείας (εξάλειψη φαινομένου μνήμης) και μέτρηση /
καταγραφή
της διάρκειας λειτουργίας

Χ

Έλεγχος στηριγμάτων, στήλων, πυλώνων

X

Έλεγχος στεγανότητας του εξοπλισμού

X

Αποκατάσταση διαβρώσεων, τοπικοί χρωματισμοί

X

Έλεγχος μονώσεων

Χ

Έλεγχος γειώσεων

Χ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Γενικός έλεγχος στοιχείων συστήματος και διάταξης κλωβού και ακιδας
Έλεγχος για φθορές και διαβρώσεις

X

Έλεγχος διατάξεων απομόνωσης

X

Μέτρηση αντίστασης γειώσεων

X

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BMS)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμή επαναφοράς

X

Έλεγχος Inputs - Outputs συστήματος
Χ

Έλεγχος επικοινωνίας και λειτουργίας software
Έλεγχος καλής λειτουργίας αισθητήρων και οργάνων

X

Έλεγχος πινάκων / υποπινάκων, έλεγχος επαφών, καθαρισμός, κλπ.

X

Έλεγχος και διερεύνηση συναγερμών

Χ
X

Συντηρηση – Καθαρισμος ΑΚΕ
Απομακρυσμενη Υποστηρηξη

Οταν απαιτείται

Αντικατάσταση Αναλωσιμων

Οταν απαιτείται - Βλαβη
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμες

Χ

Έλεγχος καλής λειτουργίας πυρανιχνευτων και τοπικών εξαρτηματων

X

Έλεγχος καλής λειτουργίας συστηματος πυρανιχνευσης από εξειδικευμένο συνεργείο,
έλεγχος επαφών, έλεγχος συνδέσεων,καθαρισμός, κλπ.

X

Έλεγχος και διερεύνηση συναγερμών

Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CCTV)

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμες

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Χ
Χ

Έλεγχος – καθαρισμος καμερων CCTV

Χ

Έλεγχος καλής λειτουργίας καταγραφικου από εξειδικευμενο συνεργειο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμες
Έλεγχος καλής λειτουργίας τοπικών εξαρτηματων (radar, m/c,σειρηνες)

Χ

Έλεγχος καλής λειτουργίας συστηματος συναγερμου από εξειδικευμένο συνεργείο,
έλεγχος επαφών, έλεγχος συνδέσεων,καθαρισμός, κλπ.

Χ

Έλεγχος και διερεύνηση συναγερμών

Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ(SCADA ΚΑΝΟΝΙΑ)

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Οπτικος ελεγχος υδραυλικων βανων

Χ

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντηρηση από εξειδικευμενο συνεργειο εξοπλισμου
SCADA

X

Αντικαταστση αναλωσιμου εξοπλησμου

Χ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμες

Χ

Έλεγχος καλής λειτουργίας τοπικών τηλεφωνικων συσκευων

Χ
Οταν απαιτείται

Απομακρυσμενη υποστηρηξη προγραμματισμου και βλαβων από εξειδικευμενο
συνεργειο

ΣΥΣΤΗΜΑ WIFI

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμες

Οταν απαιτείται

Απομακρυσμενη υποστηρηξη προγραμματισμου
(Αναβαθμηση – Προγραμματισμος – Παραμετροποιηση)

Χ

Ελεγχος –Εκινηση συστημτος με παρουσια εξειδικευμενου συνεργειου του συνολου
του εξοπλισμου σε δωματια και COMPUTER ROOM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ TV

Ενέργεια Συντήρησης
Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμες
Απομακρυσμενη υποστηρηξη προγραμματισμου
(Αναβαθμηση – Προγραμματισμος – Παραμετροποιηση)
Ελεγχος –Εκινηση συστημτος με παρουσια εξειδικευμενου συνεργειου του συνολου
του εξοπλισμου σε δωματια και COMPUTER ROOM

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ
Οταν απαιτείται
Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ACCESS ΠΟΡΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Γενικός έλεγχος λειτουργίας και δοκιμες
Έλεγχος καλής λειτουργίας πορτων κοιτωνων

Χ
Οταν απαιτείται

Αντικατάσταση κλειδαριων – READER και μπαταριων

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΜ 10)

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

Χ

Οπτικός έλεγχος ανεμιστήρων και καλυμάτων

Χ

Έλεγχος θορύβου

Χ

Έλεγχος ιμάντων και τροχαλιών

Χ

Έλεγχος εδράνων

Χ

Έλεγχος συνδέσεων με αεραγωγούς (εύκαμπτοι σύνδεμοι, κλπ)

Χ

Έλεγχος λειτουργίας διαφραγματων (dampers),αν υπάρχουν

Χ

Έλεγχος ηλεκτριών μεγεθών (ταση, ένταση) κινητήρων εν λειτουργία

Χ

Έλεγχος αεροστεγανότητας του περιβλήματος και των συνδέσεων του, και εφόσον απαιτείται γίνονται
οι
αναγκαίες επιδιόρθωσεις

Χ

Έλεγχος φθορών του περιβλήματος

Χ

Έλεγχος ασυνήθιστων θορύβων

Χ

Έλεγχος τάνυσης και φθοράς των ιμάντων μετάδοσης κίνησης των ανεμιστήρων και εφόσον απαιτείται
τανύονται ή/και αντικαθίστανται

Χ

Έλεγχος λίπανσης των εδράνων των ανεμιστήρων

Χ

Έλεγχος ρύπανσης φτερωτών των ανεμιστήρων και εφόσον απαιτείται, καθαρίζονται με βούρτσα και

Χ

σκούπα κενού
Έλεγχος ρύπανσης των εσωτερικών επιφανειών των κιβωτίων της μονάδας από σκόνη και επικαθήσεις
ξένων σωμάτων και εφόσον απαιτείται, καθαρίζονται με βούρτσα και σκούπα κενού

Χ

FAN COILS (ΤΕΜ 4)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Έλεγχος καλής λειτουργίας

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Καθαρισμός φίλτρων

Χ

Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων νερού (τρίοδες, δίοδες). Έλεγχος διαρροών ή φθορών.

Χ

Έλεγχος ανεμιστήρα και κινητήρα

Χ

Έλεγχος ταχυτήτων ανεμιστήρα

Χ

Έλεγχος και εξαέρωση στοιχείου

Χ

Έλεγχος θερμοστάτη

Χ

Έλεγχος βαλβίδων ελέγχου

Χ

Έλεγχος διακοπτών και ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον απαιτείται.

Χ

Χημικός καθαρισμός στοιχείων

Χ

Καθαρισμός σιφωνιού αποχέτευσης και λεκάνης συμπυκνωμάτων

X

SPLIT UNITS (ΤΕΜ 148 ΚΑΝΑΛΑΤΑ, 7 ΕΠΙΤΟΙΧΑ, 1 ΚΑΣΕΤΑ)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Εξω
τε
ρι
κέ
ς
Μ
ον
άδ
ες

Επιθεώρηση και γενικός έλεγχος

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Έλεγχος πιέσεων και θερμοκρασιών αναρρόφησης και κατάθλιψης φρέον

Χ

Εσωτερικές
Μονάδες

Έλεγχος υπερθέρμανσης αερίου και υπόψυξης υγρού φρέον

Χ

Έλεγχος για διαρροές φρέον

Χ

Καθαρισμός στοιχείου συμπυκνωτή - Χημικός Καθαρισμός

Χ

Γενική συντήρηση και επισκευή βαφής

Χ

Επιθεώρηση και γενικός έλεγχος

Χ

Έλεγχος εναλλαγής ταχυτήτων ανεμιστήρων

Χ

Χημικός Καθαρισμός στοιχείου εξατμιστή

Χ

Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και σιφωνιού αποχέτευσης της μονάδας

Χ
Χ

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΤΕΜ 10)
Ενέργεια Συντήρησης
Έλεγχος καλής λειτουργίας

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Καθαρισμός φίλτρων
Αλλαγή σακόφιλτρων με βάση την ένδειξη του διακόπτη διαφορικής πίεσης

X
Οταν απαιτείται τουλάχιστον 1 φορά έτος

Χημικός Καθαρισμός στοιχείων

X

Εσωτερικός καθαρισμός μονάδων

X

Καθαρισμός σταγονοσυλλέκτη

X

Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων

X

Καθαρισμός καταιωνιστήρων

X

Έλεγχος ανεμιστήρων (ζυγοστάθμιση, θόρυβος, ρωγμές, κλπ)

Χ

Έλεγχος ιμάντων και τροχαλιών

Χ

Έλεγχος διαφραγμάτων (dampers)

X

Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων κινητήρων

X

Έλεγχος στεγανότητας κινητήρων

X

Αμπερομέτρηση κινητήρων

X

Έλεγχος αυτοματισμών

Χ

Έλεγχος βαλβίδων - λειτουργία, διαρροές, συνδέσεις

Χ

Έλεγχος οργάνων (θερμόμετρα, μανόμετρα, κλπ)

Χ

Έλεγχος συνδέσεων με αεραγωγούς (εύκαμπτοι σύνδεσμοι, κλπ)

X

Έλεγχος διαβρώσεων και αποκατάσταση τους - βαφές

Χ

Ελεγχος γείωσης σε όλα τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού

X

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Ρυθμίσεις στομίων

Οταν απαιτείται

΄Ελεγχος λειτουργίας και ρυθμίσεις ρυθμιστικων διαφραγμάτων

Οταν απαιτείται

Έλεγχος εύκαμπτων συνδέσμων

X

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ (ΤΕΜ 4)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος κυκλοφορητών - Θόρυβοι, κραδασμοί

Χ

Έλεγχος τριβέων και λιπανσή τους αν απαιτείται

X

Έλεγχος στεγανότητας στυπειοθλιπτών, σωληνώσεων και αποκατάσταση τυχόν διαρροών

Χ

Έλεγχος και σύσφιξη κοχλίων και περικόχλιων

X

Καθαρισμός αντλιών και αποκατάσταση σκουριών

X

Εξαερώσεις

X

Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και γειώσεων κινητήρων

X

Σύσφιξη ακροδεκτών κινητήρων

X

Έλεγχος και ρύθμιση θερμικών κινητήρων

X

Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων νερού

X

Εναλλαγή κυκλοφορητών

Χ

ΑΝΤΛΙΕΣ (ΤΕΜ 4)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός έλεγχος αντλιών και κινητήρων - Θόρυβοι, κραδασμοί, υπερθέρμανση

Χ

Μεταγωγή αντλιών

X

Ελεγχος στεγανότητας στυπειοθλιπτών αντλιών και σφίξιμό ενώσεων

X

Έλεγχος βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης.Χειρισμός, διαρροές.

X

Ελεγχος μανομέτρων. Σφίξιμο, διαρροές, καταγραφή ενδείξεων

X

Οπτικός έλεγχος αξονικού συνδέσμου αντλίας-κινητήρα

X

Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών ροής

X

Λίπανση εδράνων αντλιών και κινητήρων

X

Ελεγχος αντεπιστρόφων βαλβιδών

X

Καθαρισμός φίλτρων

X

Έλεγχος ανοχών άξονα και αντικατάσταση αν απαιτείται

X

Έλεγχος ευθυγράμμισης άξονα κινητήρα

X

Ελεγχος σκουριών και αποκατάσταση με βαφή
Αντικατάσταση σταγανοποιητικών παρεμβυσμάτων ή στυπειοθλιπτών (packing, seals)

Οταν απαιτείται

Αποσυναρμολόγηση και έλεγχος αντλίων

Οταν απαιτείται

Εναλλαγή αντλιών

X

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΤΕΜ 10)
Ενέργεια Συντήρησης
Έλεγχος πίεσης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Ελεγχος διάβρωσης και αποκατάσταση με βαφή

X

Έλεγχος διαρροών

Χ

Έλεγχος μανομέτρων

X

X

Έλεγχος αυτομάτων πλήρωσης

X

X

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Έλεγχος διαρροών

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
X

Ελεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων

X

Έλεγχος και δοκιμή εξαεριστικών

X

Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων

X

Έλεγχος μονώσεων

X

Έλεγχος μετρητή Υδρευσης - Καταγραφή ένδειξης μετρητή

X

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών και παροχετευτικότητας δικτύου

Χ

Έλεγχος λειτουργίας, διαρροών και καθαριότητας σιφωνιών ειδών υγειινής και δαπέδου

X

Έλεγχος και καθαρισμός, φρεατίων δικτύου

X

Έλεγχος εξαεριστικών δικτύου

X

Έλεγχος και καθαρισμός του κεντρικού μηχανοσίφωνα

X
ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Έλεγχος λειτουργίας και διαρροών κρουνών και αναμικτήρων νερού

X

Έλεγχος λειτουργίας και διαρροών δοχείων πλύσης λεκανών και ουρητηρίων

X

Έλεγχος φθορών ειδών υγειινής

X

Έλεγχος παροχής θερμού νερού - λειτουργίας θερμοσιφώνων

X

Έλεγχος συστήματος αυτόματης πλύσης ουρητηρίων

X

Έλεγχος διαρροών

X

Έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη θερμοσίφωνα

X

Έλεγχος ασφαλιστικού θερμοσίφωνα

X

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Ενέργεια Συντήρησης
Έλεγχος καλής παροχετευτικότητας δικτύου

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

X

Καθαρισμοί στραγγιστήρων, εσχαρών και φρεατίων

X

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ 6)
Ενέργεια Συντήρησης
Γενικός έλεγχος λειτουργίας συστημάτων

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Ελεγχος επιπλεόντων αντικειμένων και αποτεθειμένων ιζημάτων στον πυθμένα της δεξαμενής

Χ

Ελεγχος εσχαρών - φίλτρων και καθαρισμός

Χ

Έλεγχος λίπανσης εδράνων και κινητήρων

Χ

Συντήρηση ή επισκευή των αντλιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Ελεγχος θορύβου και ταλαντώσεων, διαρροής λιπαντικού, κακής λιπάνσεως, παρουσίας ρίπων,

Χ
Χ

υγρασίας κλπ αντλιών – κινητήρων
Εναλλαγή αντλιών

Χ

Έλεγχος και σύσφιξη συνδέσεων κινητήρα

Χ

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων
Ελεγχος διάβρωσης και αποκατάσταση με βαφή

Χ
Χ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΤΕΜ 1)

Γενικός οπτικός έλεγχοςτης
εγκατάστασης

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Έλεγχος λειτουργίας συγκροτήματος με ανακυκλοφορία (τουλάχιστον 5 λεπτά)

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλ. Παροχής

Χ

Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης της μπαταρίας

Χ

Έλεγχος πίεσης δικτύου

Χ

Έλεγχος πιεστικού δοχείου

Χ

Έλεγχος διαρροών

Χ

Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους

Χ

Έλεγχος στάθμης λαδιού

Χ

Πετρελαιοκινητήρας

Αλλαγή ελαίου

X

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

Χ

Ελεγχος κυκλώματος ψύξης

Χ

Ελεγχος εκκίνησης και λειτουργίας με διακοπή ρεύματος στην ηλεκτροκίνητη αντλία

Χ

Έλεγχος αξονικού συνδέσμου (κόμπλερ) με αντλία

Χ

Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου

X

Αλλαγή φίλτρου αέρος

X

Έλεγχος εδράνων και τριβέων

Ηλεκτροκ

Έλεγχος λειτουργίας, θόρυβοι , υπερθέρμανση

Χ

Έλεγχος εδράνων και τριβέων

X

Έλεγχος ελαστικού αξονικού συνδέσμου με αντλία

X

Ελεγχος διαρροών

Αντλίες

X

Χ

Έλεγχος εδράνων και τριβέων

X

Έλεγχος στυπειοθλιπτών

X

Έλεγχος σκουριών και αποκατάσταση τους

X

Έλεγχος πυροσβεστικής δεξαμενής, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών στάθμης,
διατάξεων πλήρωσης, κλπ
Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών πυρ. Συγκροτήματος

Χ
Χ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ (ΤΕΜ 3)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Έλεγχος διαρροών δεξαμενών, σωληνώσεων και οργάνων

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

X

Καθαρισμός χώρου δεξαμενών

X

Αποκατάσταση διαβρώσεων, χρωματισμοί

X

Καθαρισμός δεξαμενής

X

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ – SPRINKLERS
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Ελεγχος των σωληνώσεων και κεφαλών καταιωνισμού για διαρροές και επισκευή εάν είναι
απαραίτητο

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος με θραύση επιλεγμένης κεφαλής

Χ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ (ΤΕΜ 35)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Ελεγχος πυροσβεστικών φωλέων και των σωληνώσεων νερού για διαρροές και επισκευή εάν είναι
απαραίτητο

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Χ

Ελεγχος εξωτερικής κατάστασης - Μικροεπισκευές εφόσον είναι απαραίτητο

Χ

Λίπανση μεντεσέδων και κινητών τμημάτων

Χ

Έλεγχος και δοκιμή βάνας, τερματικού διακόπτη θέσης (εφόσον υπάρχει), συστήματος ξετυλίγματος
εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης
Έλεγχος λειτουργίας επιλεγμένων φωλέων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (τεμ 4)

Χ
Χ

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Ελεγχος ύπαρξης και κατάστασης περιεχομένων

Χ

Ελεγχος εξωτερικής κατάστασης - Μικροεπισκευές εφόσον είναι απαραίτητο

Χ

Λίπανση μεντεσέδων και κινητών τμημάτων

Χ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (τεμ 4)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Πίνακες

ελέγχου

Σωληνώσεις Βαλβίδες Φιάλες Αερίου

Έλεγχος πίεσης και στάθμης φιαλών και γόμωσης/ πλήρωση όταν απαιτείται

Χ

Έλεγχος στήριξης των φιαλών

Χ
Χ

Ελεγχος διαρροών

Χ

Έλεγχος και δοκιμή ης λειτουργίας του κλείστρου (ενεργοποιητή).

Χ
Οταν απαιτείται

Υδραυλική δοκιμή φιαλών
Ελεγχος σωστής λειτουργίας

Χ
Χ

Ελεγχος διαρροών

Χ

Ελεγχος σωληνώσεων και ενώσεων για φθορές, διαβρώσεις

Χ

Καθαρισμός ακροφυσίων

Χ
Χ

Ελεγχος τροφοδοσίας
Ελεγχος χειροκίνητων εντολών

Χ

Ελεγχος αυτόματων εντολών και ενεργοποίησης

Χ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (τεμ 2)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Έλεγχος λειτουργίας των μπουτον χειρισμού

X

Έλεγχος λειτουργίας διακόπτη έκτακτης ανάγκης

X

Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρων ανίχνευσης

X

Ελεγχος καθαριότητας του ηλεκτρικού και μηχανικού εξοπλισμού της καμπίνας, του δωματίου

X

μηχανημάτων και του φρεατίου.
Καθαρισμός εάν είναι απαραίτητο.

X

Ελεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών εγκαταστάσεων των καμπινών για την ακεραιότητα και την

X

κατάλληλη λειτουργία. Ρύθμιση, σύσφιξη, λίπανση, αντικατάσταση λαμπτήρων και LEDs
Έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών εγκαταστάσεων μηχανοστασίων για την ακεραιότητα και την
κατάλληλη λειτουργία. Ρυθμίστε, σφίγξτε, λαδώστε και αντικαταστήστε τα στοιχεία φρένων, τα
ρουλεμάν
και τα συρματόσχοινα

X

Ελεγχος της παρουσίας σχεδίων και της παρουσίας οδηγιών για τη χειροκίνητη λειτουργία

X

Ελεγχος των ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ακεραιότητα και την κατάλληλη

X

λειτουργία. Ρύθμιση, σύσφιξη, λίπανση
Έλεγχος του εξαερισμού των μηχανοστασίων, έλεγχος και ρύθμιση του διακόπτη θερμοκρασίας

X

Έλεγχος της υδραυλικής μονάδας. Καθαρισμός ή αντικατάσταση του φίλτρου,

X

Έλεγχος του επιπέδου λαδιού και συμπλήρωση εάν είναι απαραίτητο.

X

Ελεγχος της αντλίας για ανώμαλο θόρυβο, και θερμοκρασία λειτουργίας

X

Ελεγχος ολόκληρου του υδραυλικού κυκλώματος για διαρροές και φθορά

X

Ελεγχος των οδηγών κίνησης καμπίνας

X

Ελεγχος των απομονωτών

X

Ελεγχος με πλήρη λειτουργική δοκιμή

X

Ελεγχος του BΜS και της επικοινωνίας

X

Ελεγχος της λειτουργίας των θυρών και των κλειδαριών τους.

X

Ελεγχος της λειτουργίας του εξοπλισμού ασφάλειας (έλεγχος υπερβολικής επιτάχυνσης, φρένο, κλπ.)

X

Δοκιμή της πραγματικής απόκρισης όλων των συσκευών ασφάλειας, καθώς και του φρένου έκτακτης
ανάγκης. Ρύθμιση εάν είναι απαραίτητο

X

Ελεγχος της μόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

X

Ελεγχος της γείωση της εγκατάστασης.

X

Ελεγχος της αυτόματης ισοβάθμισης των επιπέδων

X

Ελεγχος της λειτουργίας της βαλβίδας αποσυμπίεσης

X

Ελεγχος των ωρών λειτουργίας της μονάδας και λήψη αν είναι απαραίτητο δείγματος του υδραυλικού
λαδιού για ανάλυση.

X

Ελεγχος πλήρωσης των νομικών απαιτήσεων της εγκατάστασης

X

Θερμογραφικός έλεγχος του κεντρικού πίνακα

X

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ (τεμ 4)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Τακτικές δοκιμές συσκευών ελέγχου κ ασφαλείας

Χ

Επιθεώρηση και δοκιμές του μηχανισμού αυτόματου ελέγχου

Χ

Επιθεώρηση και δοκιμές του μηχανισμού κλεισίματος, κατάσταση αρμών και στραγγαλιστικού
διακόπτη

Χ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενική συντήρηση σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή
Επιθεώρηση και καθαρισμός οπτικών, φωτοκυττάρων και ηλεκτρομαγνητών (εάν υπάρχει)

Χ
Χ

Έλεγχος καλωδίων αλυσίδων, ράουλων, αξόνων και γραναζιών

Χ

Αφαίρεση ενδείξεων σκουριάς στο τμήμα οδήγησης και επιδιόρθωσης της βαφής στα μηχανικά μέρη

Χ

Τακτική γενική συντήρηση ηλεκτροκινητήρα

Χ

ΜΠΑΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (τεμ 3)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Τακτικές δοκιμές συσκευών ελέγχου κ ασφαλείας

X

Επιθεώρηση και δοκιμές του μηχανισμού αυτόματου ελέγχου

X

Επιθεώρηση και καθαρισμός οπτικών, φωτοκυττάρων και ηλεκτρομαγνητών (εάν υπάρχει)

X

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Τακτική γενική συντήρηση ηλεκτροκινητήρα

X

VRV ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (τεμ 9)
Ενέργεια Συντήρησης
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
Καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ
Χ

Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων - αν υπάρχουν

X

Μετρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης

X

Ελεγχος πλήρωσης με φρέον

X

Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπύκνωσης

X

Αμπερομέτρηση κινητήρων συμπιεστή και ανεμιστήρα

X

Γενικός έλεγχος θερμοστατων, πρεσοστατών και αισθητήρων

X

Ελεγχος στεγανότητας

X

Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών καλωδιώσεων

X

Έλεγχος εξωτερικών φθορών, σκουριάς και αποκατάσταση με βαφή

X

VRV ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (τεμ 48)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
Χ

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
Καθαρισμός φίλτρων και αλλαγή τους αν απαιτείται

X

Καθαρισμός στοιχείου

Χ

Ελεγχος σωλήνωσης αποχέτευσης και καθαρισμός αν απαιτείται

X

Καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων

X

Αμπερομέτρηση κινητήρα

X

Έλεγχος άξονα κινητήρα

X

Λίπανση τριβέων και εδράνων

X

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (τεμ 4)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός Έλεγχος καλής λειτουργίας

X

Έλεγχος λειτουργίας θερμομέτρων και πιεσομέτρων

X

X

Οπτικός έλεγχος στάθμης ψυκτικού μέσου

X

Αμπερομέτρηση συμπιεστή
Έλεγχος στάθμης και θερμοκρασίας λαδιού

X

Έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου νερού

X

Έλεγχος εξωτερικών φθορών, σκουριάς και καθαρισμός

X

Εξωτερικός καθαρισμός

X

Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας ψυκτικών μονάδων

X

Ελεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων

X

Καθαρισμός στοιχείου και ανεμιστήρων

X

Ελεγχος ζυγοστάθμισής ανεμιστήρων και ρύθμιση αν απαιτείται

X

Έλεγχος κυρίως ηλεκτροκινητήρα για πτώση απόδοσης

X

Ελεγχος φθορών, ζημιών και σκουριάς εξωτερικών επιφανειών

X

Ελεγχος μονώσεων

X

Λίπανση τριβέων (γρασάρισμα) κινητήρων - αν απαιτείται

X

Μέτρηση διαφορικής πίεσης εισόδου - εξόδου νερού

X

Μέτρηση διαφορικής θερμοκρασίας εισόδου - εξόδου νερού

X
X

Ελεγχος μονώσεων
Ελεγχος και ανάλυση λαδιών συμπιεστών

X

Αλλαγή λαδιών, αν απαιτείται

X

Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αν απαιτειται

X

Αλλαγή φιλτρων ψυκτικού υγρού

X

Αλλαγή στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων

X

Αλλαγή φίλτρου ξηραντήρα ψυκτικού υγρού, αν απαιτείται

X

Λίπανση(γρασάρισμα) εδράνων και τριβέων κινητήρων, όπου απαιτείται

X

Έλεγχος ακροδεκτών κινητήρων και έλεγχος μόνωσης περιέλιξεων

X

Επαναρύθμιση συστήματος - αν απαιτείται

X
X

Καθαρισμός συμπυκνωτή

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ (τεμ 4)
Ενέργεια Συντήρησης

Ψ
υ
κ
τ
ι
κ
ό
Κ
ύ
κ
λ
ω
μ
α

Εξοπλισμός

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

Καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
X
Χ

Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων - αν υπάρχουν

X

Μετρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης

X

Ελεγχος πλήρωσης με φρέον

X

Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπύκνωσης

X

Αμπερομέτρηση κινητήρων συμπιεστή και ανεμιστήρα

X

Γενικός έλεγχος θερμοστατων, πρεσοστατών και αισθητήρων

X

Ελεγχος στεγανότητας

X

Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών καλωδιώσεων

X

Έλεγχος εξωτερικών φθορών, σκουριάς και αποκατάσταση με βαφή

X
X

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
Καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα

Χ

Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων - αν υπάρχουν

X

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (τεμ 1)
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΕΒΔ/ΔΑ

Γενικός έλεγχος κυκλοφορητών - Θόρυβοι, κραδασμοί

ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ

ΚΑΘΕ 2

ΚΑΘΕ 3

ΚΑΘΕ 4

ΚΑΘΕ 6

ΜΗΝΕΣ

ΜΗΝΕΣ

ΜΗΝΕΣ

ΜΗΝΕΣ

X

Έλεγχος τριβέων και λιπανσή τους αν απαιτείται

X

Έλεγχος στεγανότητας στυπειοθλιπτών, σωληνώσεων και αποκατάσταση τυχόν διαρροών

X

Έλεγχος και σύσφιξη κοχλίων και περικόχλιων

X

Καθαρισμός αντλιών και αποκατάσταση σκουριών

X

Εξαερώσεις

X

Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και γειώσεων κινητήρων

X

Σύσφιξη ακροδεκτών κινητήρων

X

Έλεγχος και ρύθμιση θερμικών κινητήρων

X

Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων νερού

X

Εναλλαγή κυκλοφορητών

X

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (τεμ1)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Έλεγχος καλής λειτουργίας
Έλεγχος φθορών,διαβρώσεων,διαρροών και αποκατάσταση τους

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
X

X

X

ΚΑΘΕ
ΧΡΟΝΟ

Ελεγχος στάθμης αλάτων και συμπλήρωση

X

Ελεγχος και (αν απαιτείται) ρύθμιση της έγχυσης

X

Ελεγχος και (αν απαιτείται) ρύθμιση του κύκλου λειτουργίας

X

Ελεγχος αντεπίστροφων βαλβιδών

Χ

Εκκένωση και καθαρισμός του δοχείου αλάτων

Χ

Γενικός καθαρισμός και βαφές (αν απαιτείται)

Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (τεμ1)
ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Ενέργεια Συντήρησης
Έλεγχος καλής λειτουργίας

X

Έλεγχος φθορών,διαβρώσεων,διαρροών και αποκατάσταση τους

X

Ελεγχος στάθμης χλωρίου και συμπλήρωση

X

Ελεγχος και (αν απαιτείται) ρύθμιση του κύκλου λειτουργίας

Χ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (τεμ1)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Γενικός Έλεγχος καλής λειτουργίας

Χ

Alarms και συστήματα ασφαλείας

Χ

Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου

Χ

Αντλίες χημικών και υπόλοιπος δοσομετρικός εξοπλισμός

Χ

Έλεγχος στάθμης και θερμοκρασίας λαδιού

Χ

Οι εισερχόμενες ροές των αποβλήτων

Χ

Στάθμες σε κρίσιμες δεξαμενές

Χ

Λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού τροφοδοσίας και ανακυκλοφορίας (αντλίες, αναμικτήρες
κλπ)

Χ

Σωληνώσεις, σε γενικές γραμμές έλεγχος για αποφράξεις , σωστές ρυθμίσεις βαλβίδων, παγίδες
συμπύκνωσης, διαρροές, κ.λπ.)

Χ

Μη αναμενόμενος θόρυβος και ταλάντωση μηχανημάτων

Χ

Ειδικά στάθμες δεξαμενών MBR και CIP, πίεση γραμμής διηθήματος MBR

Χ

Η δυναμικότητα άντλησης όλων των αντλιών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών τροφοδοσίας

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Χ

(μέσω των παροχομέτρων ή όπου δεν υπάρχουν μέσω υποβιβασμού της στάθμης δεξαμενών)
Καθαρισμός όλων των τμημάτων της εγκατάστασης, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέρη εκείνα που έχουν
την τάση να μολύνονται εύκολα και εξαιτίας αυτών να επηρεάζεται η κανονική λειτουργία της
εγκατάστασης

Χ

Δειγματοληψία από γραμμή ιλύος και μέτρηση στερεών και έλεγχο καθιζησιμότητας σε κώνο Imhoff
1000 ml. Καταγραφή τιμών σε 5΄ και 30

Χ

Έλεγχος και καθαρισμός οργάνων μέτρησης (ελαίων και λιπών, ασβεστίου, μεταλλικών υδροξειδίων
και θειικών ενώσεων κλπ)

Χ

Ελεγχος λειτουργιας υποβρύχιων αντλιών λυμάτων

X

Έλεγχος θορύβων και δονήσεων

X

Έλεγχος ηλεκτρικων εγκαταστάσεων και συνδέσεων

X
X

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του κινητήρα και σωστής φοράς των πτερυγίων του υποβρύχιου
αναδευτήρα
X

C.I.P ( Clean In Place ) των μεμβρανών με υποχλωριώδες νάτριο

X

C.O.P ( Clean Out Place ) των μεμβρανών
X

Απομάκρυνση περίσσεια ιλύος (λάσπη) περίπου 0-15m3
X

Προμήθεια Διάλυμα NaClO (υποχλωριώδες νάτριο 12-14%) για απολύμανση κυρίως και CIP
μεμβρανών δευτερευόντως 30lt

X

Για την εκκίνηση μετά από ολιγόμηνη παύση λειτουργίας ένα βυτίο βιομάζας 10 m3
Να υποβληθεί σχέδιο προς αξιολόγηση σε περίπτωση ολικής ακινητοποίησης του συστήματος και
για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί
ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – ΧΟΑΝΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (τεμ1)
Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

Έλεγχος διαρροών

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
X

Ελεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων

X

Έλεγχος και δοκιμή εξαεριστικών

X

Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων
Ελεγχος λειτουργίας όλων των ηλεκτροβαλβιδων

X
X

Έλεγχος ρυθμιστων πιεσης

X

Καθαρισμος αεραγωγών χοάνης

X

BOILER ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (τεμ 91)

Ενέργεια Συντήρησης

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ

Γενικός Έλεγχος καλής λειτουργίας

Χ

Έλεγχος λειτουργίας θερμομέτρων και πιεσομέτρων

X

Οπτικός έλεγχος στάθμης ψυκτικού μέσου

X
X

Αμπερομέτρηση συμπιεστή
Έλεγχος στάθμης και θερμοκρασίας λαδιού

X

Έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου νερού

X

Έλεγχος εξωτερικών φθορών, σκουριάς και καθαρισμός

X

Εξωτερικός καθαρισμός

X

Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας ψυκτικών μονάδων

X

Ελεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων

X

Καθαρισμός στοιχείου και ανεμιστήρων

X

Ελεγχος ζυγοστάθμισής ανεμιστήρων και ρύθμιση αν απαιτείται

X

Έλεγχος κυρίως ηλεκτροκινητήρα για πτώση απόδοσης

X

Ελεγχος φθορών, ζημιών και σκουριάς εξωτερικών επιφανειών

X

Ελεγχος μονώσεων

X

Λίπανση τριβέων (γρασάρισμα) κινητήρων - αν απαιτείται

X

Μέτρηση διαφορικής πίεσης εισόδου - εξόδου νερού

X

Μέτρηση διαφορικής θερμοκρασίας εισόδου - εξόδου νερού

X

Ελεγχος μονώσεων

X

Ελεγχος και ανάλυση λαδιών συμπιεστών

X

Αλλαγή λαδιών, αν απαιτείται

X

Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αν απαιτειται

X

Αλλαγή φιλτρων ψυκτικού υγρού

X

Αλλαγή στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων

X

Αλλαγή φίλτρου ξηραντήρα ψυκτικού υγρού, αν απαιτείται

X

Λίπανση(γρασάρισμα) εδράνων και τριβέων κινητήρων, όπου απαιτείται

X

Έλεγχος ακροδεκτών κινητήρων και έλεγχος μόνωσης περιέλιξεων

X

Επαναρύθμιση συστήματος - αν απαιτείται

X

Καθαρισμός συμπυκνωτή

X

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της συντήρησης αποτελεί η κατασταλτική συντήρηση των βλαβών που θα προκύψουν στα οικοδομικά στοιχεία των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας, τα στοιχεία
μη περιοριστικά φαίνονται σε περίληψη στον επόμενο ενδεικτικό πίνακα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τιμή για ημερομίσθιο τεχνίτη και βοηθού τεχνίτη
οικοδόμου και θα υποβάλλει τιμοκατάλογο οικοδομικών εργασίων που θα συμφωνηθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα αποτελέσει παραρτημα αυτής χωρίς
όμως να αποτελεί συγκριτικό στοιχείο του διαγωνισμού . Στην ευθύνη του είναι και ο πλήρης προληπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων ώστε να προλάμβανονται φθορές
ή αστοχίες και η Ακαδημία να εναρμονίζετια με όλες τις νομοθετημένες απαιτήσεις. Για τον προληπτικό έλεγχο θα κατατεθεί προγραμμα από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί
από την ΔΟΑ.

ΕΙΔΟΣ
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Περιφράξεις
Πεζοδρόμια, κρασπεδόρειθρα,Πλακόστρωτα
Εξωτερικά κλιμακοστάσια
Γήπεδα και Ταρταν
Β. ΔΩΜΑΤΑ-ΕΞΩΣΤΕΣ
Υγρομονώσεις
Θεμομονώσεις
Στηθαία
Στέγαστρα
Κεραμοσκεπές
Απολήξεις Κλιμακοστασίων και Φρεατίων Ανελκυστήρων

Γ. Εξωτερικές όψεις
Εξωτερικές θύρες

Εξωτερικές τοιχοποιΐες
Ορθομαρμαρώσεις
Εξωτερικοί χρωματισμοί
Εξωτερικά Υαλοστάσια, Υαλοπετάσματα

Επενδύσεις πανέλων :
-

Αλουμινίου τύπου Alucobond

-

Ξύλινων Πανέλων τύπου

Parklex
Zinc
Δ. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Ψευδοροφές
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχωναπό κεραμικά πλακίδια /
μάρμαρα / πλαστικά δάπεδα / μοκέτα
Ψευδοπατώματα

Τοιχοποιϊες-Επιχρίσματα
Εσωτερικοί χρωματισμοί
Κουφώματα/
Παράθυρα
Εσωτερικές θύρες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Ενέργεια Συντήρησης

αναλύσεις νερών, χλωρίωση
γενικός καθαρισμός
συντήρηση μηχανοστασίου και μηχανολογικού εξοπλισμού
αντικατάσταση φίλτρων

ΚΑΘΕ
ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΕΒΔ/ΔΑ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ 2 ΚΑΘΕ 3 ΚΑΘΕ 4 ΚΑΘΕ 6 ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟ
X
X
X
X

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1

Ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης χώρων πρασίνου ως προς το τμήμα Β2 (« Υπηρεσίες
συντήρησης των χώρων πρασίνου στα πλαίσια και για τις ανάγκες καλωπισμού, εύρυθμης
λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων πρασίνου των
αθλητικών γηπέδων»)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Κλάδεμα δέντρων -φυτών

Περίπου μια έως δυο (1-2) φορές τον
μήνα

Καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων

Όποτε απαιτείται

Κοπή χόρτων και απομάκρυνση αυτών από τους

Όποτε απαιτείται

χώρους πρασίνου
Φρεζάρισμα - Καταστροφέας

Όποτε απαιτείται

Βοτάνισμα-καθαρισμός-περιποίηση

Όποτε απαιτείται

Ποτισμα φυτών

Όποτε απαιτείται

Συντήρηση αρδευτικού συστήματος

Όποτε απαιτείται

Ξελάκκωμα και αυλακώσεις

Όποτε απαιτείται

Ζιζανιοκτονία

Όποτε απαιτείται

Αντικατάσταση ξερών και προβληματικών φυτών

Όποτε απαιτείται

Λίπανση δένδρων-δενδυλλίων-φυτών

Τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως

Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδου

Τρεις (5) φορές ανά μήνα κατά τους
μήνες Μάϊο έως Σεπτέμβριο και δύο (3)
φορές το μήνα κατά το υπόλοιπο
διάστημα

Ειδικότερα, ως προς την συντήρηση
χλοοτάπητα γηπέδου:
Καταπολέμηση ασθενειών

Όποτε κρίνεται απαραίτητο

Λίπανση

Τρεις (3) φορές τον χρόνο

Βοτάνισμα

Τρεις (3) φορές τον χρόνο

Καταπολέμηση ζιζανίων

Τρεις (3) φορές τον χρόνο

Καταπολέμηση εντόμων

Όποτε κρίνεται απαραίτητο

Εξαερισμό με μηχάνημα

Δύο (2) φορές τον χρόνο

Διαγράμμιση

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Περιμετρική ριζοτομή

Όποτε απαιτείται κατά την κοπή
χλοοτάπητα

Κυλίνδρισμα μετά από κάθε αθλητικό παιχνίδι-

Όπως αναφέρεται

αγώνα
Χειμερινή επισπορά

Τον Οκτώβρη ανάλογα με την
κατάσταση του χλοοτάπητα

Πότισμα και έλεγχος αυτόματου ποτίσματος

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε
μέρα και κατά το υπόλοιπο διάστημα
δύο έως τέσσερις (2-4) φορές την
βδομάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν
υπόψη όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης μετά των παραρτημάτων αυτής. Ακολουθούν
ειδικότερες επισημάνσεις που αφορούν την υποβολή της οικονομικής προσφοράς από τους
υποψηφίους.

ΤΜΗΜΑ Α:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α1. Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης

Συμπληρώνεται το προσφερόμενο

από τον υποψήφιο ανάδοχο κόστος για τις εργασίες

προληπτικής συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, βάσει της συχνοτητας που
αναφέρεται στον πίνακα 2 του Παραρτήματος 1 και του πίνακα της οικονομικής προσφοράς.

Α2. Παροχή υπηρεσιών on call επισκευαστικής-διορθωτικής συντήρησης

2.1. Συμπληρώνεται το προσφερόμενο κόστος ανά ώρα για υπηρεσίες ηλεκτρολόγου, υδραυλικού,
ψυκτικού κλπ αναφορικά με την on call (πέραν δηλαδή της επισκευαστικής συντήρησης που θα
λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του ωραρίου φυσικής παρουσίας τεχνικού προσωπικού της
χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας) επισκευαστική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, καθώς και το συνολικό προφερόμενο κόστος για τον ενδεικτικό αριθμό

των

πεντακοσίων (500) ωρών, εκ των οποίων υπολογίζονται ενδεικτικά σαράντα συνολικά ώρες (40)
για ημέρα Σάββατο και σαράντα (40) συνολικά ώρες για Κυριακές, αργίες, εορτες κλπ

2.2. Συμπληρώνεται το προσφερόμενο κόστος ανά ώρα για υπηρεσία τεχνίτη οικοδόμου και
βοηθού τεχνίτη οικοδόμου αναφορικά με την on call επισκευαστική συντήρηση των οικοδομικών
στοιχείων , καθώς και το συνολικό προφερόμενο κόστος για τον ενδεικτικό αριθμό των διακοσίων

(200) ωρών, εκ των οποίων υπολογίζονται ενδεικτικά είκοσι (20) συνολικά ώρες για ημέρα
Σάββατο και είκοσι (20) συνολικά ώρες για Κυριακές, αργίες, εορτες κλπ.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να
προσκομίζεται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, τιμοκατάλογος ο οποίος θα αφορά τις
εργασίες επισκευαστικής συντήρησης των οικοδομικών στοιχείων, οι οποίες δεν θα δύνανται να
καλύπτονται από τις εργασίες τεχνίτη οικοδόμου και θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη εργασία ή
χρήση υλικών. Ο παραπάνω κατάλογος δεν θα υπολογιστεί στο ποσό της οικονομικής προσφοράς
και δεν θα ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη του αναδόχου στο πλαίσιο της χαμηλότερης
οικονομικής προσφοράς.

Α3. Υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με
φυσική παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού κατά την διάρκεια των διεθνών
συνόδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων της ΔΟΑ

Συμπληρώνεται το προτεινόμενο από τους οικονομικούς φορείς ημερήσιο κόστος δεκαεξάωρης
φυσικής παρουσίας ηλεκτρολόγου και οκτάωρης φυσικής παρουσίας υδραυλικού καθώς και το
συνολικό κόστος για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Υπολογίζεται ότι η φυσική παρουσία
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού βάσει των παραπάνω θα χρειαστεί να παρασχεθεί, εντός
όλης της διάρκειας της σύμβασης, για περίπου τριακόσιες (300) ημέρες, οι οποίες θα διανέμονται
ανάλογα με την προγραμματιζόμενη διενέργεια των διεθνών συνόδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και
λοιπών εκδηλώσεων της ΔΟΑ και εκ των οποίων ημερών υπολογίζονται κατά προσέγγιση σαράντα
(40) Σάββατα και σαράντα (40) Κυριακές/αργίες

Συμπληρώνεται επίσης το κόστος που αφορά την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των
Η/Μ εγκαταστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης , από έναν Πολιτικό ή Ηλεκτρολόγο ή
Μηχανολόγος Μηχανικός και έναν Χημικό Μηχανικό οι οποίοι θα οριστούν ως υπεύθυνοι για το
συντονισμό και την επίβλεψη όλων των περιγραφόμενων υπηρεσιών του τμήματος Α (Α1-Α3) της
παρούσας πρόσκλησης.

ΤΜΗΜΑ Β

Β1. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες
πυροπροστασίας
Συμπληρώνεται από τον ανάδοχο το συνολικό προσφερόμενο κόστος που αφορά την
συντήρηση των χώρων πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της πυροπροστασίας για τα
έτη 2022 και 2023 έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, βάσει των αναγκών της Δ.Ο.Α., όπως
περιγράφονται στο παρόν. Για την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς οι υποψήφιοι
ανάδοχοι θα υπολογίσουν τον εκτιμώμενο κατά την κρίση τους αριθμό προσωπικού που θα
χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση του έργου .

Β2. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου στο πλαίσιο και για τις ανάγκες
καλωπισμού, εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων
και των χώρων πρασίνου των αθλητικών γηπέδων

Συμπληρώνεται από τον ανάδοχο το προσφερόμενο ημερομίσθιο ανά άτομο για την
συντήρηση των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας και το
προσφερόμενο συνολικό κόστος , βάσει των περιγραφόμενων αναγκών της Δ.Ο.Α., στην
παρούσα προκήρυξη και ιδίως στο Παράρτημα 1 αυτής.

Για τις περιγραφόμενες στο παρόν τμήμα Β υπηρεσίες, συμπληρώνεται επίσης το κόστος που
αφορά την επίβλεψη, τον συντονισμό και την οργάνωση της συντήρησης των χώρων
πρασίνου η οποία θα πραγματοποιείται από τουλάχιστον έναν διπλωματούχο Γεωπόνο ή
Δασολογο ή ΤΕ Γεωπόνο ή ΤΕ Δασοπόνο, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος από τον ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επισυνάπτονται σε

επεξεργάσιμη μορφή, οι αντίστοιχοι πίνακες οικονομικής προσφοράς

προκειμένου να συμπληρωθούν υποχρεωτικά στην μορφή αυτή από τους υποψηφίους
οικονομικούς φορείς. Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνση των υποψηφίων και για την ενότητα των
δεδομένων για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς, ο πίνακας εξάγει αυτόματα το
συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα, έχοντας ενσωματώσει τα δεδομένα που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη, βάσει των οποίων θα υποβληθεί η οικονομική προσφορά.

Για τους

παραπάνω λόγους, οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν τους επισυναπτόμενους πίνακες
στην μορφή που δίνονται και όχι άλλα αυτοσχέδια έντυπα οικονομικής προσφοράς.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα
γίνεται στη συνολική τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις κάθε είδους
αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του Προσωπικού, κάθε είδους φόροι και τέλη, το
κέρδος του υποψηφίου και γενικά κάθε είδους δαπάνες και κάθε είδους νόμιμες
επιβαρύνσεις και δαπάνες που αφορούν στην παροχή των Υπηρεσιών
Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στην προσφορά θεωρείται
ότι είναι ενσωματωμένη στις τιμές της οικονομικής προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν
είναι δυνατόν να ζητηθεί η καταβολή της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παρούσα διακήρυξη και ιδίως στο άρθρο 17 αυτής.

