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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για την Συντήρηση 

Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων σε κτίρια του Δήμου Αλμωπίας. 

Η συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων αποτελεί λειτουργική δαπάνη 

(Ν.3463/06). Είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της ιδανικής θερμοκρασίας στους 

χώρους εργασίας αλλά και στους χώρους στους οποίους διαμένουν οι μαθητές στην 

Μαθητική Εστία κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Η παρούσα μελέτη αφορά την Συντήρηση και Επισκευή 6 Συγκροτημάτων Θέρμανσης 

(Λεβήτων & Καυστήρων Πετρελαίου) σε 6 κτίρια του Δήμου Αλμωπίας (Πίνακας 1).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΒΗΤΑΣ
kcal/h

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
KW

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ευρώ

ΦΠΑ
ευρώ

ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 200.000 ---

1.612,90 387,10 2.000,00

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ 

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
--- 82-175

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 150.000 ---

ΚΕΠ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ 26.000 ---

ΚΕΠ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ --- 29-59

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 275.000 154-395 403,23 96,77 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.016,13 483,87 2.500,00

Η Συντήρηση και Επισκευή των Συγκροτημάτων Θέρμανσης (Λεβήτων & Καυστήρων 

Πετρελαίου) περιλαμβάνει συνολικά έξι (6) τακτικές επισκέψεις, σε διάρκεια έξι (6) 
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μηνών και την πραγματοποίηση προληπτικών και μη ενεργειών συντήρησης και 

συγκεκριμένα:

I. Άμεσα μετά την υπογραφή της Σύμβασης με σκοπό την πραγματοποίηση της 

ετήσιας Συντήρησης κάθε Συγκροτήματος Θέρμανσης και την Επισκευή όλων των 

υπαρχουσών βλαβών για την άρτια λειτουργία του (όπως περιγράφεται στο 1, 2 & 

3).

II. Κατά τον 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο μήνα με σκοπό την πραγματοποίηση προληπτικής 

τακτικής Συντήρησης κάθε Συγκροτήματος Θέρμανσης και την Επισκευή όλων των 

υπαρχουσών βλαβών για την άρτια λειτουργία του  (όπως περιγράφεται στο 2 & 3).

1.) Καθαρισμός Συγκροτήματος Θέρμανσης

Ο Καθαρισμός του Συγκροτήματος Θέρμανσης (Λέβητας & Καυστήρας Πετρελαίου) 

περιλαμβάνει την τακτική επίσκεψη και την πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών 

καθαρισμού στα πλαίσια της ετήσιας Συντήρησης:

I) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

i) Καθαρισμός Λέβητα.

ii) Καθαρισμός Καυστήρα.

iii) Καθαρισμός & Ρύθμιση Ηλεκτροδίων.

iv) Καθαρισμός Καπνοδόχου / Καμινάδας.

II) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

i) Αντικατάσταση Μπεκ.

ii) Αντικατάσταση Φίλτρου Πετρελαίου.

III) ΡΥΘΜΙΣΗ 

i) Ρύθμιση Αναλογίας Αέρα-Καυσίμου.

Επίσης περιλαμβάνει και τις προληπτικές ενέργειες Ελέγχου και Συντήρησης του 

Συγκροτήματος Θέρμανσης (όπως περιγράφεται στο 2).

2.) Έλεγχος και Συντήρηση Συγκροτήματος Θέρμανσης

Ο Έλεγχος και η Συντήρηση του Συγκροτήματος Θέρμανσης (Λέβητας & Καυστήρας 

Πετρελαίου) περιλαμβάνει την μηνιαία τακτική επίσκεψη και την πραγματοποίηση των 

παρακάτω προληπτικών ενεργειών:

I) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

i) Λειτουργικό έλεγχο του Συγκροτήματος Θέρμανσης

- Έλεγχος σωληνώσεων για σκουριά, διάβρωση, κλπ.

- Έλεγχος λειτουργίας βανών, κλπ.

ii) Εκκίνηση του Συγκροτήματος Θέρμανσης.

iii) Οπτικό και ακουστικό έλεγχο
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- Θόρυβος, κραδασμοί, ταλαντώσεις.

iv) Έλεγχος διαρροών καυσίμου, καυσαερίων και υδραυλικών διαρροών.

v) Καθαρισμός Μπεκ.

vi) Καθαρισμός Φίλτρου Πετρελαίου.

II) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

i) Μέτρηση και Ανάλυση Καυσαερίων.

ii) Εκτύπωση Δελτίου Καυσαερίων.

iii) Συμπλήρωση Φύλλου Ελέγχου & Συντήρησης.

III) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

i) Μετρήσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας.

- Τάσης (V).

- Έντασης (A).

- Έλεγχος σωστής σύσφιξης καλωδιώσεων, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση (I, II, III) που εντοπίζεται βλάβη ο Ανάδοχος παρεμβαίνει άμεσα 

(όπως περιγράφεται στο 3) με  σκοπό την επισκευή αυτής και την άρτια λειτουργία του 

Συγκροτήματος Θέρμανσης. 

3.) Επισκευή Συγκροτήματος Θέρμανσης

Η Επισκευή του Συγκροτήματος Θέρμανσης (Λέβητας & Καυστήρας Πετρελαίου) έχει 

σκοπό την επισκευή κάθε βλάβης και την άρτια λειτουργία του συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση τακτικής Συντήρησης του Συγκροτήματος Θέρμανσης (1I, 1II, 1III 

& 2I, 2II, 2III - όπως περιγράφεται στο 1 & 2) που εντοπίζεται βλάβη ή σε κάθε 

έκτακτη βλάβη που εντοπίζεται και ανακοινώνεται στον Ανάδοχο, αυτός παρεμβαίνει 

άμεσα με  σκοπό την επισκευή αυτής και την άρτια λειτουργία συνολικά του 

Συγκροτήματος Θέρμανσης. 

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση μεριμνά για την άμεση:

i) Αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά 

από χρήση.

ii) Επισκευή του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων μη 

αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συσκευών που επιδέχονται 

επισκευής.

iii) Επισκευή του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων 

αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που επιδέχονται επισκευής.
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iv)  Αντικατάσταση, του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και 

κατεστραμμένων υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων που δεν επιδέχονται 

επισκευής των οποίων η προμήθεια, βαρύνει οικονομικά τον Ανάδοχο.

Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (i, ii, iii, iv) ο Ανάδοχος καλύπτει όλο το κόστος 

εργασιών αποκατάστασης, επισκευής και αντικατάστασης (εξαγωγή και 

επανατοποθέτηση υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συσκευών, κλπ).

 

Ο Ανάδοχος καλύπτει ακόμη και το κόστος εργασιών σε περίπτωση που χρειασθεί τις 

υπηρεσίες τρίτου (πχ ηλεκτρολόγου, κλπ) για την άρτια λειτουργία συνολικά του 

Συγκροτήματος Θέρμανσης.

Η προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων χαμηλού κόστους που απαιτούνται 

για την άρτια λειτουργία συνολικά του Συγκροτήματος Θέρμανσης καλύπτονται από 

τον Ανάδοχο ενώ η προμήθεια νέου εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, συσκευές, 

κυκλοφορητή, κλπ) βαρύνει οικονομικά τον Δήμο Αλμωπίας, ο οποίος είναι και 

υπεύθυνος για την άμεση παράδοση τους στον Ανάδοχο. 

Για την προμήθεια νέου εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, συσκευών, κλπ) θα πρέπει 

κατά περίπτωση να κατατεθεί σχετική Τεχνική Έκθεση από τον Ανάδοχο στην οποία θα 

αποδεικνύεται ότι λόγω πλήρους καταστροφής ή ασύμφορης επισκευής απαιτείται 

αντικατάσταση για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συγκροτήματος Θέρμανσης. Όλο το 

κόστος αντικατάστασης και αποκατάστασης των παραπάνω με σκοπό την άρτια 

λειτουργία συνολικά του Συγκροτήματος Θέρμανσης βαρύνει τον Ανάδοχο ακόμη και 

σε περίπτωση που χρειασθεί τις υπηρεσίες τρίτου (πχ ηλεκτρολόγου, κλπ).

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις 

εκατό.

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Στον προϋπολογισμό του 

έτους 2017 έχουν προβλεφθεί οι παρακάτω πιστώσεις:

- στον Κ.Α. 10.6265.0004 έχει προβλεφτεί η πίστωση των 2.000,00€. 

- στον Κ.Α. 15.6262.9005 έχει προβλεφτεί η πίστωση των    500,00€.
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Η επίβλεψη της παραπάνω εργασίας θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αλμωπίας . 

ΑΡΙΔΑΙΑ , 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΪΝΑΚΗΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




