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ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ  
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
Α.Δ.Α.:     
Αρ. Πρωτ/λου: 89182/70  

 
ΙΔΙΩΣΙΚΟ  ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 

 
τον Πειραιά, ςιμερα, ςτισ 21.09.2011 οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι, αφενόσ 
 

1. το Ν.Π.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ» που εδρεφει ςτον Πειραιά, επί τθσ 
οδοφ Εκν. Αντιςτάςεωσ 1  κι εκπροςωπείται νόμιμα, από τον Πρόεδρο Δ../Ν.Α.Σ. κο Φωτίου Χριςτο, 
καλοφμενο χάριν ςυντομίασ «εργοδότθσ» 

και αφετζρου 
2. θ Ομόρρυκμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «ΙΓΑΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ – ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ Ο.Ε.» 

που εδρεφει ςτθν Ακινα (Γκφηθ), επί τθσ οδοφ Λιακαταίων 15 κι εκπροςωπείται νόμιμα, ςτο παρόν, 
από τον κ. ιγάλα Δθμιτριο, καλοφμενο χάριν ςυντομίασ «ςυντθρθτισ»  

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα κατωτζρω : 
 
Με το παρόν ςυμφωνθτικό, ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (εργοδότθσ) ανακζτει ςτο δεφτερο (ςυντθρθτι) τθν 
τακτικι ςυντιρθςθ: Α) τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ CLOSE CONTROL που καλφπτει τον χϊρο του Computer Room 
(μθχανογράφθςθ) κακϊσ και Β) τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ τφπου Split, ςτον ίδιο χϊρο,  του  κτιρίου Ν.Α.Σ. - 
Εκν. Αντιςτάςεωσ 1 ςτον Πειραιά για ζνα (1) ζτοσ δθλ. από 01.04.2011 έωσ 31.03.2012, μετά τθν από 19-09-
2011 Απόφαςθ του Προζδρου Δ../Ν.Α.Σ. και ςφμφωνα με τθν από 01.03.2011 προςφορά του ςυντθρθτι θ 
οποία αποτελεί ενιαίο κείμενο και αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ. 
Η τακτικι ςυντιρθςθ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των παρακάτω εργαςιϊν: 
 
Α.  Κλιματιςτική μονάδα τφπου CLOSE CONTROL 
 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ανά τρίμθνο:  

 Ζλεγχοσ πιζςεων ψυκτικοφ μζςου 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ελαίου 

 Ζλεγχοσ ανεμιςτιρων ςυμπυκνωτι & εξατμιςτι 

 Ζλεγχοσ διαρροϊν ψυκτικοφ μζςου 

 Ζλεγχοσ οργάνων αυτοματιςμοφ 

 Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν επαφϊν 

 Ζλεγχοσ διακοπτϊν ζναρξθσ - παφςθσ του ςυςτιματοσ 

 Κακαριςμόσ φίλτρου αζροσ 
 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ανά εξάμθνο :  

 Μεγγομζτρθςθ τυλιγμάτων ςυμπιεςτϊν 

 φςφιξθ θλεκτρικϊν επαφϊν 

 Κακαριςμόσ λεκάνθσ αποχζτευςθσ 

 Κακαριςμόσ φτερωτϊν ανεμιςτιρων ςυμπυκνωτι 

 Χθμικόσ κακαριςμόσ του ςτοιχείου του ςυμπυκνωτι κι εξατμιςτι 
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Β.  Κλιματιςτική μονάδα τφπου SPLIT 
 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ανά τρίμθνο 

 Ζλεγχοσ πιζςεων ψυκτικοφ μζςου 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ελαίου 

 Ζλεγχοσ ανεμιςτιρων ςυμπυκνωτι κι εξατμιςτι 

 Ζλεγχοσ διαρροϊν ψυκτικοφ μζςου 

 Ζλεγχοσ οργάνων αυτοματιςμοφ 

 Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν επαφϊν 

 Ζλεγχοσ λεκάνθσ αποχζτευςθσ 

 Κακαριςμόσ φίλτρων αζροσ 
 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ανά εξάμθνο :  

 Μεγγομζτρθςθ τυλιγμάτων ςυμπιεςτϊν 

 φςφιξθ θλεκτρικϊν επαφϊν 

 Κακαριςμόσ λεκάνθσ αποχζτευςθσ 

 Κακαριςμόσ φτερωτϊν ανεμιςτιρων ςυμπυκνωτι 

 Χθμικόσ κακαριςμόσ του ςτοιχείου του ςυμπυκνωτι κι εξατμιςτι 
 
Εκτόσ από τισ ειδικότερεσ εργαςίεσ, οι οποίεσ αναφζρονται παραπάνω, ο ςυντθρθτισ αναλαμβάνει τθν 
εκτζλεςθ και κάκε άλλθσ τακτικισ ι ζκτακτθσ εργαςίασ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν καλι, ςυνεχι και 
απρόςκοπτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων. 
 
Άρςθ των ςυνθκιςμζνων βλαβϊν λειτουργίασ, μζςα ςε δϊδεκα (12) ϊρεσ το αργότερο από τθν αναγγελία. 
 
Ο ςυντθρθτισ αναλαμβάνει, με δαπάνεσ του, τθ διάκεςθ των απαιτοφμενων λιπαντικϊν και υλικϊν 
κακαριςμοφ. Καμία υποχρζωςθ δεν ζχει ο ςυντθρθτισ, για τθν αντικατάςταςθ εξαρτθμάτων των κλιματιςτικϊν 
εγκαταςτάςεων, κατεςτραμμζνων από τθ ςυνικθ χριςθ ι τθν κακι χριςθ, κακϊσ και των απαιτοφμενων 
υλικϊν λειτουργίασ (ςυμπλιρωςθ ψυκτικοφ υγροφ κ.τ.λ.) υποχρεοφμενοσ, μόνο, να ειδοποιεί ζγκαιρα τθ 
Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Ν.Α.Σ., για τθν ανάγκθ προμικειάσ τουσ. 
 
Σα απαιτοφμενα υλικά λειτουργίασ (ψυκτικό υγρό), ζχει υποχρζωςθ ο ςυντθρθτισ να τοποκετεί, χωρίσ 
ιδιαίτερθ αμοιβι, ευκυνόμενοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, για τθν καλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων. 
 
Ο ςυντθρθτισ οφείλει να ςυμπλθρϊνει ζντυπα τακτικισ ςυντιρθςθσ, ανά μινα, και για τισ δφο εγκαταςτάςεισ, 
ςτα οποία κα καταγράφονται όλεσ οι ςχετικζσ εργαςίεσ και παρατθριςεισ, ενϊ αντίγραφά τουσ κα 
υποβάλλονται, ενυπόγραφα, ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Ν.Α.Σ., ςυνοδευόμενα από το τιμολόγιο μθνιαίασ 
ςυντιρθςθσ. 
 
Σο κόςτοσ τησ τριμηνιαίασ ςυντήρηςησ κα ανζλκει ςτο ποςό των 150,00€ (εκατόν πενιντα ΕΤΡΩ), πλζον 
Φ.Π.Α. και κα καταβάλλεται δεδουλευμζνα, δθλαδι, ςτο τζλοσ κάκε τριμινου και μετά τθν εκτζλεςθ όλων των 
προβλεπόμενων εργαςιϊν, κα υπόκειται δε, ςε κάκε νόμιμθ κράτθςθ, προβλεπόμενθ από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 
 
Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα βεβαιϊνεται από τθν Σεχνικι Τπθρεςία Ν.Α.Σ.. 
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O ςυντθρθτισ οφείλει να αςφαλίςει το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει, ςτον αρμόδια αςφαλιςτικό φορζα, 
κακϊσ επίςθσ, να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα, για τθν υγεία και τθν αςφάλειά του, με δικά του ζξοδα. 
 
Κάκε αςάφεια για τθν ερμθνεία ι εφαρμογι του παρόντοσ ερμθνεφεται υπζρ του Σαμείου. 
 
Σο παρόν ςυμφωνθτικό ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίτυπα και ζλαβε κάκε ζνασ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ από 
ζνα αντίτυπο (το ζνα είναι το ςχζδιο). 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Εργοδότθσ 

 
 
 

ΧΡΗΣΟ ΦΩΣΙΟΤ 
 

Ο υντθρθτισ 
 
 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΓΑΛΑ 
 
 

   
 


