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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
         Διενέργειας  για την εκτέλεση εργασίας  

< Συντήρηση αντλιών θερμότητας φυσικού αερίου    > 
         με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση εργασίας, < Συντήρηση αντλιών θερμότητας φυσικού αερίου > με τη 
συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,  με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την  28/4/2015  ημέρα Τρίτη  
και ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    εργασίας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών. ( 
τηλ. 2132049040 & 042) 
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. 
 
                                                                                  
                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
    
                                                                                    
                                                                            ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 
 
 
 



 

Στοιχεία εγκαταστάσεως-εξοπλισμού 

Οι παρακάτω εργασίες συντήρησης και επισκευής προβλέπονται για το δημοτικό κτίριο επί 
της οδού Αχαρνών 464 και Αγ. Αναργύρων. 

 

 

Η παρούσα αφορά στον έλεγχο τριών (3) αντλιών θερμότητας φυσικού αερίου, τύπου 

SANYO SGP-M2 με κωδικούς SGP-EW240M2G2W ECO G2 2-WAY VRF, οι οποίες καλύπτουν τις 

ανάγκες κλιματισμού (ψύξη και θέρμανση) του κτιρίου. Οι αντλίες θερμότητας μετά των 
αντίστοιχων εξωτερικών εναλλακτών (2 ανά αντλία θερμότητας) τύπου SGP-WE170M1 & SGP-
WE80M1, βρίσκονται εγκατεστημένες στη οροφή του κτιρίου, επί της οδού Αχαρνών 464 και έχουν 
τεθεί εκτός λειτουργίας εμφανίζοντας ενδείξεις Alarm. 

Για την επανεκκίνηση των αντλιών θερμότητας και την αποκατάσταση πιθανόν βλαβών, 

κρίνεται αναγκαίος ο προληπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων (αντλίες θερμότητας, υδραυλικά 
δίκτυα, κ.τ.λ.). 

Συγκεκριμένα απαιτείται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 

 �Έλεγχος των υδραυλικών δικτύων (δίκτυα σωληνώσεων, βάνες, φίλτρα νερού κ.τ.λ.). 

 �Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των αντλιών παροχής νερού. 

 �Έλεγχος των διακοπτών ροής (Flow switches). 

 �Έλεγχος καλής λειτουργίας των ανεμιστήρων του συμπυκνωτή. 

 �Έλεγχος κινητήρων αντλιών θερμότητας. 

 �Έλεγχος διατάξεων τροφοδοσίας φυσικού αερίου. 

 �Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων και διατάξεων αυτοματισμού των αντλιών θερμότητας. 

 �Μέτρηση πιέσεων λειτουργίας ψυκτικού μέσου. 

 �Επιθεώρηση ψυκτικού κυκλώματος των αντλιών θερμότητας. 

 �Οπτικός έλεγχος εναλλακτών νερού. 

 �Έλεγχος παροχών νερού στους εναλλάκτες. 

 �Έλεγχος και στήριξη πλευρικών καλυμμάτων και θυρίδων επιθεώρησης. 

 
Διάρκεια: Η διάρκεια των εργασιών συντήρησης και επισκευής θα είναι το αργότερο έως 31-

12-2015. 
 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Μετά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει αναλυτική 

τεχνική έκθεση με την υφιστάμενη κατάσταση των αντλιών θερμότητας και 
οικονομοτεχνική πρόταση για την επισκευή βλαβών που θα διαπιστωθούν. 

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τις αναγκαίες από την νομοθεσία άδειες για την 
εκτέλεση εργασιών σε συσκευές που λειτουργούν με φυσικό αέριο. 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τις αναγκαίες από τη νομοθεσία άδειες για την 
επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού. 

 
 

 

    

 




