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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η  παρούσα  μελέτη, αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και αντικατάσταση μηχανημάτων και 

ανταλλακτικών για την συντήρηση, επισκευή και επαναλειτουργία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και 
της μονάδας εξαερισμού, στο γήπεδο «Μάνος Λοΐζος» στη Νίκαια. 

Ο Δήμος προχωρά στην ανάθεση της προμήθειας, εγκατάστασης και αντικατάστασης μηχανημάτων και 
ανταλλακτικών, όπως επίσης και στον περαιτέρω έλεγχο των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (εντός & εκτός 
αυτών) και της μονάδας εξαερισμού (αποδυτηρίων),  που είναι εγκατεστημένα στο γήπεδο «Μάνος Λοΐζος» 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συντήρηση, επισκευή και επαναλειτουργία τους.  

Η προμήθεια, εγκατάσταση και αντικατάσταση των μηχανημάτων και ανταλλακτικών όπως επίσης και ο 
έλεγχος της κλιματιστικών μονάδων και της μονάδας εξαερισμού, θα πραγματοποιηθούν και θα παραδοθούν 
σε πλήρη λειτουργία, εντός των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με τον προμηθευτή. 

 
Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Γηπέδου 
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή εντός της κλιματιστικής μονάδας 

είναι τα εξής: 

 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 

 Αντικατάσταση των ιμάντων μετάδοσης της κίνησης, μεταξύ των τροχαλιών της φτερωτής και του 
ηλεκτροκινητήρα. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων (έλεγχος στροφών, αμπερομετρήσεις, σύσφιξη 
κοχλιών και βάσεων στήριξης, λίπανση του συστήματος κίνησης). 

 Επιδιόρθωση των μονώσεων εσωτερικά των κιβωτίων που φιλοξενούνται οι ανεμιστήρες της μονάδας. 

 Επιδιόρθωση και αντικατάσταση (όπου κρίνεται απαραίτητο), κατεστραμμένων μεταλλικών τμημάτων. 

 Αντικατάσταση φίλτρων (τύπου Z-LINE G4 διαστάσεων 592Χ592Χ50mm) με ίδιου τύπου φίλτρα. 

 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (παροχικά καλώδια κ.λπ.). 
 

 
 
 



 
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή εκτός της κλιματιστικής μονάδας 

είναι τα εξής: 

 Καθαρισμός του κιβωτίου εξωτερικά της μονάδας. 

 Επιδιόρθωση κατεστραμμένων τμημάτων. 

 Στεγανοποίηση των αρμών σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κιβωτίου της μονάδας, με 
σφραγιστικές σιλικόνες, υψηλής πυκνότητας και αντοχής, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και επιπλέον 
επικάλυψη των αρμών με ακρυλικό ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό. 

 
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή του αυτοματισμού και χειρισμού 

της κλιματιστικής μονάδας είναι τα εξής: 

 Αντικατάσταση των ρελέ εκκίνησης στο ηλεκτρικό παροχικό πίνακα (ένδειξη σφάλματος). 

 Αντικατάσταση των υποπινάκων αυτοματισμού, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην εξωτερική 
πλευρά του κιβωτίου της μονάδας. 

 Εγκατάσταση θερμοστάτη λειτουργίας και σετ ηλεκτροβανών (ψύξης – θέρμανσης) στο κύκλωμα στις 
εισόδους των στοιχείων της μονάδας, όπως επίσης και εγκατάσταση χειριστηρίου για την αυτόματη 
λειτουργία της μονάδας (ανάλογα την ζήτηση σε ψύξη ή θέρμανση). 

 
Για την τροποποίηση των αεραγωγών εσωτερικά του χώρου του γηπέδου (στην πλευρά της επιστροφής 

προς την μονάδα) θα χρειαστούν τα εξής: 

 Θα χρησιμοποιηθούν και θα τροποποιηθούν κάποια από είδη εγκατεστημένα τμήματα των 
αεραγωγών, κάτω από των χώρο των μεταλλικών κερκίδων. 

 Θα τοποθετηθούν στόμια επιστροφής αλουμινίου αντίστοιχα με τις υφιστάμενες οπές άνω του 
αεραγωγού, διαστάσεων 114Χ35mm. Τα στόμια (τρία στο σύνολο) θα πρέπει να είναι μίας σειράς 
σταθερών πτερυγίων. 

 Για την στήριξη των αεραγωγών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στηρίγματα και ντίζες γαλβανιζέ Μ12 
βαρέως τύπου, κατάλληλα για την ασφαλή στήριξή τους. 

 
 
Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Αποδυτηρίων 

Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή εντός της κλιματιστικής μονάδας 
είναι τα εξής: 

 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 

 Αντικατάσταση των ιμάντων μετάδοσης της κίνησης, μεταξύ των τροχαλιών της φτερωτής και του 
ηλεκτροκινητήρα. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα (έλεγχος στροφών, αμπερομετρήσεις, σύσφιξη 
κοχλιών και βάσεων στήριξης, λίπανση του συστήματος κίνησης). 

 Αντικατάσταση φίλτρων (τύπου Z-LINE G4 διαστάσεων 900Χ900Χ50mm) με ίδιου τύπου φίλτρα. 

 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (παροχικά καλώδια κ.λπ.). 
 

Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή εκτός της κλιματιστικής μονάδας 
είναι τα εξής: 

 Καθαρισμός του κιβωτίου εξωτερικά της μονάδας, όπως επίσης και της περιοχής γύρω από την μονάδα 
(φύλλα, σκουπίδια κ.α.). 

 Στεγανοποίηση των αρμών σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κιβωτίου της μονάδας, με 
σφραγιστικές σιλικόνες, υψηλής πυκνότητας και αντοχής, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και επιπλέον 
επικάλυψη των αρμών με ακρυλικό ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό. 

 
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή του αυτοματισμού και χειρισμού 

της κλιματιστικής μονάδας είναι τα εξής: 

 Αντικατάσταση των υποπινάκων αυτοματισμού, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην εσωτερική 
πλευρά του κιβωτίου της μονάδας. 

 Εγκατάσταση θερμοστάτη λειτουργίας και σετ ηλεκτροβανών (ψύξης – θέρμανσης) στο κύκλωμα στις 
εισόδους των στοιχείων της μονάδας, για την αυτόματη λειτουργία της μονάδας (ανάλογα την ζήτηση 
σε ψύξη ή θέρμανση). 

 



 
Κεντρική Μονάδα Εξαερισμού Αποδυτηρίων 

Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή εντός της μονάδας εξαερισμού είναι 
τα εξής: 

 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 

 Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα, απόδοσης 1,1KW, 380V, 100PASCAL, 950RPM. 

 Εγκατάσταση τροχαλίας και ιμάντων μετάδοσης κίνησης προς τον ανεμιστήρα της μονάδας. 
 
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή εκτός της μονάδας εξαερισμού είναι 

τα εξής: 

 Καθαρισμός εξωτερικά της μονάδας εξαερισμού, όπως επίσης και της περιοχής γύρω από την μονάδα 
(φύλλα, σκουπίδια κ.α.). 

 Στεγανοποίηση των αρμών σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κιβωτίου της μονάδας, με 
σφραγιστικές σιλικόνες, υψηλής πυκνότητας και αντοχής, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και επιπλέον 
επικάλυψη των αρμών με ακρυλικό ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό. 

 
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή του αυτοματισμού και χειρισμού 

της μονάδας εξαερισμού είναι τα εξής: 

 Αντικατάσταση των υποπινάκων αυτοματισμού, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην εσωτερική 
πλευρά του κιβωτίου της μονάδας. 

 
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα χρειαστούν για την επισκευή του συμπιεστή και του ψύκτη της 

μονάδας εξαερισμού είναι τα εξής: 

 Επισκευή και αντικατάσταση μηχανικών μερών του συμπιεστή, επισκευή διαρροών ψύκτη στα δύο 
κυκλώματα της μονάδας (οίκου SEVECO), αντικατάσταση των φίλτρων φρέον και έλεγχος του 
ψυκτελαίου. 

 Εγκατάσταση πλακετών (οίκου CAREL) για την ρύθμιση της λειτουργίας των συμπιεστών. 
 
 

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες (ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.) και τα 
υλικά / μικροϋλικά για την έντεχνη επισκευή των κλιματιστικών μονάδων και της μονάδας εξαερισμού, 
όπως επίσης και για την καλή λειτουργία τους.  

Για όλα τα υλικά θα προσκομιστούν τα πιστοποιητικά τους.  
 
Η εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κάνουν αυτοψία 

στο χώρο (στις κλιματιστικές μονάδες και στην μονάδα εξαερισμού), προκειμένου να λάβουν υπόψη τους τα 
ειδικά χαρακτηριστικά τους. Θα παραλάβουν βεβαίωση αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία την οποία θα 
πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο των δικαιολογητικών του διαγωνισμού.  
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Ξανθάκος Μ. Σπύρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο  Προϊστάμενος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 

& Σηματοδότησης 
 
 
 

Ζαρώμας Π. Αντώνης 
πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Αυγέρος Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε. 

              
   
 
 
 
 



 
                           
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   
 
                                                           
                            Προς: Τμήμα Προμηθειών Υλικών &  

  Εξοπλισμού  Υπηρεσιών 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Χωρίς ΦΠΑ24% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 1τμχ 500,00€ 

2 
Προμήθεια και αντικατάσταση ιμάντων μετάδοσης της κίνησης, 
μεταξύ των τροχαλιών της φτερωτής και του ηλεκτροκινητήρα. 

3τμχ 50,00€ 

3 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων. 1τμχ 200,00€ 

4 
Προμήθεια και εγκατάσταση μονώσεως εξηλασμένης 
πολυστερίνης. 

8μ2 25,00€ 

5 
Προμήθεια και απάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης για σφράγιση 
των αρμών. 

10τμχ 15,00€ 

6 
Προμήθεια και τοποθέτηση στηριγμάτων μονώσεων (σετ των 
200τμχ). 

2σετ 35,00€ 

7 
Επιδιόρθωση και αντικατάσταση, κατεστραμμένων μεταλλικών 
τμημάτων. 

1τμχ 300,00€ 

8 
Προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρων τύπου Z-LINE G4 
(διαστάσεων 592Χ592Χ50). 

16τμχ 45,00€ 

9 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 1τμχ 300,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός του κιβωτίου εξωτερικά της μονάδας. 1τμχ 150,00€ 

2 Επιδιόρθωση κατεστραμμένων τμημάτων. 1τμχ 300,00€ 

3 Προμήθεια και επάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης. 4τμχ 15,00€ 

4 
Προμήθεια και επάλειψη ακρυλικού ελαστομερές 
στεγανοποιητικού υλικού. 

8κιλά 12,00€ 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) 

1 
Προμήθεια και αντικατάσταση ρελέ εκκίνησης με την καλωδίωση 
τους στο ηλεκτρικό παροχικό πίνακα. 

2τμχ 150,00€ 

2 Προμήθεια και αντικατάσταση υποπινάκων (στεγανοί εξωτερικοί). 2τμχ 60,00€ 

3 Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοστάτη λειτουργίας. 1τμχ 430,00€ 

4 Προμήθεια και εγκατάσταση σετ ηλεκτροβανών. 1τμχ 700,00€ 

5 
Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου για την αυτόματη 
λειτουργία της μονάδας. 

1τμχ 375,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ) 

1 Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών διαστάσεων 114Χ35cm. 800κιλά 4,50€ 

2 
Προμήθεια και εγκατάσταση στομίων αλουμινίου τύπου μιας 
σειράς σταθερών πτερυγίων. 

3τμχ 75,00€ 

3 
Προμήθεια και εγκατάσταση στηριγμάτων και ντιζών Μ12 βαρέως 
τύπου. 

95τμχ 6,00€ 

4 Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου. 1τμχ 63,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΝΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 1τμχ 500,00€ 

2 
Προμήθεια και αντικατάσταση ιμάντων μετάδοσης της κίνησης, 
μεταξύ των τροχαλιών της φτερωτής και του ηλεκτροκινητήρα. 

3τμχ 40,00€ 

3 Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. 1τμχ 200,00€ 

4 
Προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρων τύπου Z-LINE G4 
(διαστάσεων 900Χ900Χ50). 

1τμχ 80,00€ 

5 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 1τμχ 300,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ) 

1 
Καθαρισμός εξωτερικά της κλιματιστικής μονάδας, όπως επίσης 
και της περιοχής γύρω από την μονάδα. 

1τμχ 150,00€ 

2 Προμήθεια και επάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης. 4τμχ 15,00€ 

3 
Προμήθεια και επάλειψη ακρυλικού ελαστομερές 
στεγανοποιητικού υλικού. 

8κιλά 12,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) 

1 
Προμήθεια και αντικατάσταση υποπινάκων αυτοματισμού 
(στεγανοί εξωτερικοί). 

2τμχ 60,00€ 

2 Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοστάτη λειτουργίας. 1τμχ 430,00€ 

3 Προμήθεια και εγκατάσταση σετ ηλεκτροβανών. 1τμχ 700,00€ 

4 
Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου για την αυτόματη 
λειτουργία της μονάδας. 

1τμχ 375,00€ 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΝΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 1τμχ 500,00€ 

2 
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα, απόδοσης 1,1KW, 
380V, 100PASCAL, 950RPM. 

1τμχ 220,00€ 

3 
Προμήθεια και εγκατάσταση τροχαλίας μετάδοσης κίνησης προς 
τον ανεμιστήρα της μονάδας. 

1τμχ 60,00€ 

4 
Προμήθεια και εγκατάσταση ιμάντα μετάδοσης κίνησης προς τον 
ανεμιστήρα της μονάδας. 

1τμχ 45,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ) 

1 
Καθαρισμός εξωτερικά της μονάδας εξαερισμού, όπως επίσης και 
της περιοχής γύρω από την μονάδα. 

1τμχ 150,00€ 

2 Προμήθεια και επάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης. 4τμχ 15,00€ 

3 
Προμήθεια και επάλειψη ακρυλικού ελαστομερές 
στεγανοποιητικού υλικού. 

8κιλά 12,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) 

1 
Προμήθεια και αντικατάσταση υποπινάκων αυτοματισμού 
(στεγανοί εξωτερικοί). 

2τμχ 60,00€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΗ 

1 
Επισκευή και αντικατάσταση μηχανικών μερών του συμπιεστή, 
επισκευή διαρροών στα δύο κυκλώματα της μονάδας, 
αντικατάσταση των φίλτρων φρέον και έλεγχος του ψυκτελαίου. 

1τμχ 1.300,00€ 

2 
Προμήθεια και εγκατάσταση πλακετών για την ρύθμιση της 
λειτουργίας των συμπιεστών (οίκου CAREL). 

1τμχ 4.650,00€ 

 
 
 

Ο 
Συντάξας 

 
 
 
 

Ξανθάκος Μ. Σπύρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο  Προϊστάμενος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 

& Σηματοδότησης 
 
 
 

Ζαρώμας Π. Αντώνης 
πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Αυγέρος Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   
 
 
                     Προς: Τμήμα Προμηθειών Υλικών &  

  Εξοπλισμού  Υπηρεσιών 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Χωρίς 
ΦΠΑ24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
Χωρίς 

ΦΠΑ24% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 1τμχ 500,00€ 500,00€ 

2 
Προμήθεια και αντικατάσταση ιμάντων μετάδοσης της 
κίνησης, μεταξύ των τροχαλιών της φτερωτής και του 
ηλεκτροκινητήρα. 

3τμχ 50,00€ 150,00€ 

3 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων. 1τμχ 200,00€ 200,00€ 

4 
Προμήθεια και εγκατάσταση μονώσεως εξηλασμένης 
πολυστερίνης. 

8μ2 25,00€ 200,00€ 

5 
Προμήθεια και απάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης για 
σφράγιση των αρμών. 

10τμχ 15,00€ 150,00€ 

6 
Προμήθεια και τοποθέτηση στηριγμάτων μονώσεων (σετ 
των 200τμχ). 

2σετ 35,00€ 70,00€ 

7 
Επιδιόρθωση και αντικατάσταση, κατεστραμμένων 
μεταλλικών τμημάτων. 

1τμχ 300,00€ 300,00€ 

8 
Προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρων τύπου Z-LINE G4 
(διαστάσεων 592Χ592Χ50). 

16τμχ 45,00€ 720,00€ 

9 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 1τμχ 300,00€ 300,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός του κιβωτίου εξωτερικά της μονάδας. 1τμχ 150,00€ 150,00€ 

2 Επιδιόρθωση κατεστραμμένων τμημάτων. 1τμχ 300,00€ 300,00€ 

3 Προμήθεια και επάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης. 4τμχ 15,00€ 60,00€ 

4 
Προμήθεια και επάλειψη ακρυλικού ελαστομερές 
στεγανοποιητικού υλικού. 

8κιλά 12,00€ 96,00€ 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) 

1 
Προμήθεια και αντικατάσταση ρελέ εκκίνησης με την 
καλωδίωση τους στο ηλεκτρικό παροχικό πίνακα. 

2τμχ 150,00€ 300,00€ 

2 
Προμήθεια και αντικατάσταση υποπινάκων (στεγανοί 
εξωτερικοί). 

2τμχ 60,00€ 120,00€ 

3 Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοστάτη λειτουργίας. 1τμχ 430,00€ 430,00€ 

4 Προμήθεια και εγκατάσταση σετ ηλεκτροβανών. 1τμχ 700,00€ 700,00€ 

5 
Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου για την 
αυτόματη λειτουργία της μονάδας. 

1τμχ 375,00€ 375,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ) 

1 
Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών διαστάσεων 
114Χ35cm. 

800κιλά 4,50€ 3.600,00€ 

2 
Προμήθεια και εγκατάσταση στομίων αλουμινίου τύπου 
μιας σειράς σταθερών πτερυγίων. 

3τμχ 75,00€ 225,00€ 

3 
Προμήθεια και εγκατάσταση στηριγμάτων και ντιζών 
Μ12 βαρέως τύπου. 

95τμχ 6,00€ 570,00€ 

4 Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου. 1τμχ 63,00€ 63,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΝΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 1τμχ 500,00€ 500,00€ 

2 
Προμήθεια και αντικατάσταση ιμάντων μετάδοσης της 
κίνησης, μεταξύ των τροχαλιών της φτερωτής και του 
ηλεκτροκινητήρα. 

3τμχ 40,00€ 120,00€ 

3 Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. 1τμχ 200,00€ 200,00€ 

4 
Προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρων τύπου Z-LINE G4 
(διαστάσεων 900Χ900Χ50). 

1τμχ 80,00€ 80,00€ 

5 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 1τμχ 300,00€ 300,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ) 

1 
Καθαρισμός εξωτερικά της κλιματιστικής μονάδας, όπως 
επίσης και της περιοχής γύρω από την μονάδα. 

1τμχ 150,00€ 150,00€ 

2 Προμήθεια και επάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης. 4τμχ 15,00€ 60,00€ 

3 
Προμήθεια και επάλειψη ακρυλικού ελαστομερές 
στεγανοποιητικού υλικού. 

8κιλά 12,00€ 96,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) 

1 
Προμήθεια και αντικατάσταση υποπινάκων 
αυτοματισμού (στεγανοί εξωτερικοί). 

2τμχ 60,00€ 120,00€ 

2 Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοστάτη λειτουργίας. 1τμχ 430,00€ 430,00€ 

3 Προμήθεια και εγκατάσταση σετ ηλεκτροβανών. 1τμχ 700,00€ 700,00€ 

4 
Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου για την 
αυτόματη λειτουργία της μονάδας. 

1τμχ 375,00€ 375,00€ 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΝΤΟΣ) 

1 Καθαρισμός και συντήρηση της μονάδας. 1τμχ 500,00€ 500,00€ 

2 
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα, 
απόδοσης 1,1KW, 380V, 100PASCAL, 950RPM. 

1τμχ 220,00€ 220,00€ 

3 
Προμήθεια και εγκατάσταση τροχαλίας μετάδοσης 
κίνησης προς τον ανεμιστήρα της μονάδας. 

1τμχ 60,00€ 60,00€ 

4 
Προμήθεια και εγκατάσταση ιμάντα μετάδοσης κίνησης 
προς τον ανεμιστήρα της μονάδας. 

1τμχ 45,00€ 45,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ) 

1 
Καθαρισμός εξωτερικά της μονάδας εξαερισμού, όπως 
επίσης και της περιοχής γύρω από την μονάδα. 

1τμχ 150,00€ 150,00€ 

2 Προμήθεια και επάλειψη σφραγιστικής σιλικόνης. 4τμχ 15,00€ 60,00€ 

3 
Προμήθεια και επάλειψη ακρυλικού ελαστομερές 
στεγανοποιητικού υλικού. 

8κιλά 12,00€ 96,00€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) 

1 
Προμήθεια και αντικατάσταση υποπινάκων 
αυτοματισμού (στεγανοί εξωτερικοί). 

2τμχ 60,00€ 120,00€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΗ 

1 

Επισκευή και αντικατάσταση μηχανικών μερών του 
συμπιεστή, επισκευή διαρροών στα δύο κυκλώματα της 
μονάδας, αντικατάσταση των φίλτρων φρέον και έλεγχος 
του ψυκτελαίου. 

1τμχ 1.300,00€ 1.300,00€ 

2 
Προμήθεια και εγκατάσταση πλακετών για την ρύθμιση 
της λειτουργίας των συμπιεστών (οίκου CAREL). 

1τμχ 4.650,00€ 4.650,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 19.911,00€ 

ΦΠΑ24%: 4.778,64€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 24.689,64€ 

 
 
 
 

Ο 
Συντάξας 

 
 
 
 

Ξανθάκος Μ. Σπύρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο  Προϊστάμενος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 

& Σηματοδότησης 
 
 
 

Ζαρώμας Π. Αντώνης 
πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Αυγέρος Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε. 

 
 


