
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ /ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου
Ταχ. Κώδικας:104 38 
Τηλέφωνο: 210-5245828 
Φαξ:210-5228464 
Ηλ. Ταχ/µείο: a.xouliaras@athens.gr

∆ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4555 (ΦΕΚ 133 Α’/19
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας

2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
ισχύει. 

3. Του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει
4. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο
παρ. 21 και 23 του άρθρου 10 του

5. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπω
του Π.∆. 318/1992 (Α΄
αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων

6. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές

7. Των Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.9.2011) 
την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (
Π1/89/11.1.2013 (Α∆Α: ΒΕΦΝΦ
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
∆17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

λειτουργίας και διαχείρισης του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας

 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
 
 Αρ. Πρωτ.: 85034/15-4
 
Αθήνα:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣΣ 

Παλαιολόγου 9 

gr 

  Βαθµός Ασφάλειας: Αδιαβάθµητο
  Βαθµός Προτεραιότητας
  Χρόνος ∆ιατήρησης: 5ετία
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
50720000-8 
 

                ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
                24.800,00

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο 
∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν 

Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων

προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως

όπως ισχύει. 
Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν
άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄). 
ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 

. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις

οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής
∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής

αντιγράφων εγγράφων» 
ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρµογή
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
ωµών στις εµπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει,  
ΦΕΚ Α/204/15.9.2011) και Ν. 4038/2012, άρθρο 10 (ΦΕΚ

1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β/3400/2012), το έγγραφο του

Α∆Α ΒΕΦΝΦ-∆ΒΝ) περί υποχρεωτικής ανάρτησης στο Κεντρικό
Συµβάσεων Στοιχείων Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
463/31.01.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Μεταφορών και ∆ικτύων σχετικά µε τη «Ρύθµιση των ειδικότερων

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

1

4-2020 

Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
∆ιατήρησης: 5ετία 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ – 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – CPV 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
24.800,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Συµµετοχής-Βελτίωση της 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  
Έργων, Προµηθειών και 
όπως τροποποιήθηκε και 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
όπως αντικαταστάθηκαν µε τις 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
 Τροποποίηση ∆ιατάξεων 

ρυθµίσεις» και της υπ’ 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

Προσαρµογή της Ελληνικής 
για την καταπολέµηση των 

άρθρο 10 (ΦΕΚ Α/14/2.2.2012), 
έγγραφο του Γ.Γ. Εµπορίου 

ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
και Προµηθειών, την υπ’ αριθ. 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

και ∆ικτύων και την υπ’ αριθ. 
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Π1/678/26.03.2013 Εγκύκλιο 1 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε θέµα: «Λειτουργία του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)», 

8. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε τη υποχρέωση ανάρτησης Νόµων 
και Πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια » και άλλες διατάξεις. 

9. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

10. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄ σύµφωνα µε το 
οποίο για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου.  

11. Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις  

12. Του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» και της υπ’ αρ. 
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά µε την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες και παροχή οδηγιών, 

13. Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “ Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία” , 

14. Του Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού 
των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, 

15. Της κατευθυντήριας οδηγίας 19/08-05-2017 (Απόφαση 31/2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ: 
16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 273055/24-10-2019 (Α∆ΑΜ:19REQ005944583 2019-12-02) Πρωτογενές 

Αίτηµα της ∆/νσης Κτιριακής Υποδοµής, Τµήµα Επίβλεψης, 
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 285477/7-11-2019 (Α∆Α:6ΝΡΞΩ6Μ-ΘΟΑ, Α∆ΑΜ:19REQ005944893 2019-

12-02) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που αποφασίζει τη δέσµευση της πίστωσης του ποσού 
των 24.800,00 € συµπ. Φ.Π.Α. για την αντιµετώπιση της δαπάνης της Συντήρησης λεβήτων – 
καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων,  

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 308996/3-12-2019 έγγραφο αίτηµα της ∆/νσης Κτιριακής Υποδοµής - Τµήµα 
Επίβλεψης προς τη ∆/νση Προµηθειών για τη διεξαγωγή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, µε 
το οποίο βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµούν διαδικασίες άλλου διαγωνισµού και ότι το προβλεπόµενο 
ποσό της Σύµβασης είναι ίσο ή κατώτερο των 20.000, ευρώ χωρίς Φ.ΠΑ. 

19. Τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της ∆/νσης Κτιριακής 
Υποδοµής, 

20. Την από 8-1-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της ∆/νσης Προµηθειών προς την αιτούσα ∆/νση 
αναφορικά µε την επικαιροποίηση των πιστώσεων και τη σχετική τροποποίησή τους, 

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 53684/3-3-2020 (Α∆Α:ΩΦ10Ω6Μ-8ΑΜ, Α∆ΑΜ:20REQ006385479 2020-03-
05) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που αποφασίζει τη δέσµευση της πίστωσης του ποσού των 
12.500,00 € συµπ. Φ.Π.Α. για την αντιµετώπιση της δαπάνης της Συντήρησης λεβήτων – 
καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισµού 
24.800,00€, 

22. Το γεγονός ότι η δαπάνη είναι µέχρι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την έγκριση της υπηρεσίας «Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων 
του ∆ήµου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συµπ. ΦΠΑ 24%, µε τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, 
σύµφωνα µε τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
2. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
3. Εξουσιοδοτεί την καθ’ ύλην αρµόδια ∆/νση όπως προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ 
υλοποίησης του εν θέµατι αντικειµένου. 
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Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα αφορά το σύνολο της υπηρεσίας εφόσον η προσφορά είναι 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιµής και σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
Η δαπάνη εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 6262.039 Φ30 της ∆ιεύθυνσης 
Κτιριακής Υποδοµής – ∆34. 
 
Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας 
της, χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Ο χρόνος περάτωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από την ηµεροµηνία 
ανάρτησης της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.  
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
  
 
 

 
ΚΟΙΝ:                 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
2. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών  
3. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
4. ∆/νση Κτιριακής Υποδοµής – Τµήµα Επίβλεψης 
5. ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση λεβήτων-  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ του ∆ήµου Αθηναίων 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #24.800,00#  µε Φ ΠΑ 
 Κ.Α. 6262.039 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:     «Συντήρηση λεβήτων  - καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων του Αθηναίων» 

CPV: 50720000-8 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
- Παράρτηµα Α (Τεχνικές  Προδιαγραφές) 
- Παράρτηµα Β (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
- Παράρτηµα Γ  (Τιµολόγιο Μελέτης) 
- Παράρτηµα ∆ (Ενδεικτικός Προϋπολογισµός) 
- Παράρτηµα Ε (Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση λεβήτων-  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ του ∆ήµου Αθηναίων 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #24.800,00#  µε Φ ΠΑ 
 Κ.Α. 6262.039 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

  Η παρούσα τεχνική µελέτη, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α'147) “∆ηµόσιες 
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και αφορά 
την εκτέλεση των απαραίτητων υπηρεσιών για την προληπτική (περιοδική ή τακτική) και  επισκευαστική  
συντήρηση  (λόγω φθοράς ή βλάβης) των εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων κτιρίων 
του ∆ήµου Αθηναίων.  
Αναλυτικά: 
α) την εκτέλεση των απαραίτητων υπηρεσιών για την ετήσια περιοδική  συντήρηση- ρύθµιση και 
β) την αποκατάσταση απροβλέπτων βλαβών συµπεριλαµβανοµένου των απαιτούµενων ανταλλακτικών/υλικών που 
θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή άλλης βλάβης και δεν περιλαµβάνονται στη περιοδική  
συντήρηση για την εξασφάλιση της οµαλής και ασφαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης 
εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων. 
 Ο προϋπολογισµός που συντάσσεται από την Υπηρεσία ανέρχεται σε #20.000,00# Ευρώ προστιθέµενου 
24% Φ.Π.Α: #4.800,00# Ευρώ, ήτοι συνολική δαπάνη: #24.800,00#Ευρώ. 
  Η δαπάνη εκτελέσεως της ανωτέρω γενικής υπηρεσίας θα χρηµατοδοτηθεί από τα τακτικά έσοδα του 
∆ήµου Αθηναίων και θα καταλογισθεί στον Κ.Α.6262.039 του Φ30 της ∆/νσης Κτιριακής Υποδοµής -34 για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης «Συντήρηση λεβήτων  -  καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων του Αθηναίων». 
 
 
2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
 
1. Στην έννοια της προληπτικής (τακτικής ή  περιοδικής) συντήρησης περιλαµβάνονται  όλες οι υπηρεσίες  
εκείνες που, στηριζόµενες σε µία λεπτοµερειακή περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεµβάσεων, έχουν σαν 
σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός 
των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων. 
2. Στην έννοια της επισκευαστικής συντήρησης περιλαµβάνονται όλες οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη 
διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωµαλιών, δυσλειτουργιών, φθορών και βλαβών που προκύπτουν από την 
συνεχή λειτουργία ή εξαιτίας εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων βλαβών των εγκαταστάσεων κεντρικής  
θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων. 
3. Στην έννοια εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης εντός του λεβητοστασίου περιλαµβάνετε η εγκατάσταση 
του συστήµατος καυστήρα, λέβητα,  καπνοδόχου, κυκλοφορητή, αυτοµατισµών, ηλεκτρικών συνδέσεων  και 
υδραυλικών εγκαταστάσεων εντός του λεβητοστασίου. 
 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 Ο Ανάδοχος (πάροχος υπηρεσιών) θα αναλάβει την εκτέλεση των απαραίτητων υπηρεσιών για την 
προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την 
παραγωγή ζεστού νερού  (λέβητες – καυστήρες, καπνοδόχοι κλπ) εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου 
Αθηναίων σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Πίνακας 1 

Α/Α ∆ιεύθυνση 
Παροχή 
καυστήρα 

Ονοµ/κή 
ισχύς 
λέβητα 
[ΚW] 

Είδος Καυσίµου Κτίριο 

1 Αµαλίας 1 (Νο1) 2,6 kgr/h 35 Πετρέλαιο Παιδ. Βιβλιοθήκη ∆.Α 

2 Αµαλίας 1 (Νο2) 4,8 m3/h 50 Φυσ. Αέριο Γραφείο ∆.Α 

3 Κοτυόρων και Θηβών 4,2 kgr/h 52 Πετρέλαιο Γ’  Κοιµητήριο 

4 Βρεσθένους  41 2,2 m3/h 24 Φυσ. Αέριο Πολυκατοικία 

5 Τελεστού 4, Πλατεία Αµερικής 4,6 kgr/h 75 Πετρέλαιο Λέσχη Φιλίας, 6η ∆.Κ. 

6 Φανοσθένους & Φρ. Σµιθ 5,1 kgr/h 58 Πετρέλαιο Πολύ ιατρείο 

7 Αιµ. ∆άφνης 14 2,6 kgr/h 46 Πετρέλαιο Λέσχη Φιλίας, 7η ∆Κ 

8 
Αιξωνέων & Μυρµιδόνων, Άνω 
Πετράλωνα  3,2 kgr/h 70 Πετρέλαιο Λέσχη Φιλίας, 3η ∆Κ 

9 Θήρας 31 4,8 m3/h 58 Φυσ. Αέριο 6ο ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα 

 
10 Ιερά οδός 151 12,0 kgr/h 174 Πετρέλαιο ∆/νσης καθαριότητας 

11 Παλαιολόγου 9 7,0 kgr/h 116 Πετρ. ∆/νση Προµηθειών 

12 Αγγ. Χατζηµιχάλη 6 11,2 m3/h 116 Φυσ. Αέριο Μουσείο Λ. Τέχνης 

13 Πλατεία Ηρώων 7,2 kgr/h 93 Πετρέλαιο 1ο  ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα 

14 Παλαιολόγου 10 8,4 m3/h 130 Φυσ. Αέριο ∆ηµ.  Παρατάξεις 

15 Κανελοπούλου 5 (Νο1) 8,2 m3/h 128 Φυσ. Αέριο ∆/νση Πρασίνου 

16 Κανελοπούλου 5 (Νο2) 10,0 m3/h 140 Φυσ. Αέριο ∆/νση Πρασίνου 

17 Αθηνοδώρου 61, Κάτω Πετράλωνα 11,4 m3/h 157 Φυσ. Αέριο Λέσχη Φιλίας, 3η ∆.Κ 

18 Λένορµαν & Αλεξάνδρειας 7,2 kgr/h 119 Πετρέλαιο 4ο ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα 

19 Ιαλέµου 63  6,2 kgr/h 81 Πετρέλαιο Λέσχη Φιλίας, 5η ∆.Κ 

20 Χελντράιχ 15 9,2 kgr/h 100 Πετρέλαιο Λέσχη Φιλίας, 2η ∆.Κ. 

21 Πατησίων 221 8,4 m3/h 96 Φυσ. Αέριο Ξενώνας 

 
22 Λιοσίων 22  (Νο1) 30,0 m3/h 350 Φυσ. Αέριο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο 

23 Λιοσίων 22  (Νο2) 30,0 m3/h 350 Φυσ. Αέριο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο 

24 Αθήνας 16 25,0 m3/h 338 Φυσ. Αέριο Τεχνικες Υπηρεσίες 

25 Πανόρµου 59 12,5 kgr/h 186 Πετρέλαιο. 7ο  ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα 

26 Κανελοπούλου 5 28,0 kgr/h 383 Πετρέλαιο ∆/νση Πρασίνου 

27 Ταυγέτου 62, Γράβα 25,0 kgr/h 400 Πετρέλαιο Λέσχη Φιλίας, 5η ∆.Κ 

28 Βαφειοχωρίου 8, Γκύζη 16,0 kgr/h 209 Πετρέλαιο Λέσχη Φιλίας, 5η ∆.Κ 

29 3ης Σεπτεµβρίου 64 15,5 kgr/h 200 Πετρέλαιο Άσυλο ∆.Α 

Παρατήρηση: Ό άνωθεν πίνακας ενδέχεται να έχει µικρή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της σύµβασης στην περίπτωση 

που εκ παραδροµής ή απρόβλεπτων αλλαγών λεβητοστάσια αφαιρεθούν  ή προστεθούν. Σε περίπτωση τροποποίησης 

του πίνακα  το συµβατικό αντικείµενο δεν θα επηρεαστεί. 

 Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε (24) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης 
του σχετικού συµφωνητικού στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή µέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του συµβατικού ποσού του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο. 
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 Αντικείµενο της παρούσας τεχνικής µελέτης είναι η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των 
εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων. 
 Η περιοδική συντήρηση της εγκατάστασης της κεντρικής θέρµανσης εντός λεβητοστασίων θα είναι 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2654/Β/09.11.2011 "Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών 
καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού", το πρόγραµµα του κατασκευαστή και τις τεχνικές προδιαγραφές θα 
περιλαµβάνει χηµικά υγρά καθαρισµού και µικροϋλικά. 
  Με το πέρας κάθε περιοδικής ή επισκευαστικής συντήρησης, ελέγχων και µετρήσεων  θα συντάσσεται µε 
επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και θα υπογράφεται από τον αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 το φύλλο 
συντήρησης (Παράρτηµα 1 του ΦΕΚ 2654/Β/2011) και να θα παραδίδεται (το πρωτότυπο) στον κατά το άρθρο 6 
υπεύθυνο της εγκατάστασης και στον επόπτη (αντίγραφο) της σύµβασης, καθώς και τεχνική έκθεση σχετικά µε τις 
υπηρεσίες που έγιναν, τις εκάστοτε παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν, καθώς και τις προτάσεις για την καλύτερη 
και ασφαλέστερη λειτουργία.  
  Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωµένα ατοµικά µπλοκ µε φύλλα συντήρησης 
(δίφυλλα µε πρωτότυπο και αντίγραφο), µε αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα 
υπάρχουν εκτυπωµένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Τα µπλοκ µε τα φύλλα συντήρησης ο συντηρητής θα 
µπορεί να τα προµηθεύεται από το επαγγελµατικό του σωµατείο, το οποίο θα τα σφραγίζει και θα τηρεί πλήρες 
αρχείο για τα διανεµόµενα φύλλα συντήρησης. Εναλλακτικά, µπλοκ µε φύλλα συντήρησης που δεν προέρχονται 
από επαγγελµατικά σωµατεία θα πρέπει να σφραγίζονται και να θεωρούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης µε την επίδειξη της ισχύουσας άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του κάθε συντηρητή. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ή Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν νοµίµως 
οι ίδιοι εργασίες συντήρησης – ρύθµισης των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του ΦΕΚ 2654/Β/2011, η θεώρηση των 
µπλοκ που θα χρησιµοποιούν, θα γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ  ή τις αρµόδιες υπηρεσίες των 
κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, µε την επίδειξη της άδειάς τους από την αρµόδια ∆ΟΥ για έναρξη 
επιτηδεύµατος. Απαγορεύεται η συµπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία. 
 Η συντήρηση των εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων περιλαµβάνει το  
σύστηµα καυστήρα, λέβητα,  καπνοδόχου, κυκλοφορητή, αυτοµατισµών, ηλεκτρικών συνδέσεων  και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων εντός του λεβητοστασίου. Σε περίπτωση βλαβών η επισκευή θα γίνεται από αδειούχους τεχνίτες 
έχοντες το νόµιµο επαγγελµατικό δικαίωµα. 
 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ) 
 
  Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά 
την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και 
ασφαλισµένων στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόµο ασφαλιστικό φορέα.  
   Το κόστος  των ανταλλακτικών/υλικών και των υπηρεσιών που θα χρειαστούν για ενδεχόµενες  επισκευές 
από έκτακτες βλάβες (επισκευαστική συντήρηση) θα βαρύνουν ποσά που υπάρχουν στο ενδεικτικό  προϋπολογισµό 
της µελέτης. (οµάδα Β)  
 Σε περίπτωση βλάβης που απαιτούνται υπηρεσίες και ανταλλακτικά της οµάδας Β του Παραρτήµατος ∆’ 
“Ενδεικτικός Προϋπολογισµός” ο ανάδοχος θα υποβάλλει προσφορά στη Γενική ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Έργων, ∆/νση Κτιριακής Υποδοµής, Τµήµα Επίβλεψης, Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων 
Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Η προσφορά του αναδόχου  θα περιλαµβάνει διακριτά µε τιµές κόστος υλικών, ανθρωποώρες αδειούχου τεχνίτη και 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 
Κατόπιν έγκρισης της προσφοράς από την παραπάνω αναφερόµενη Υπηρεσία του ∆ήµου Αθηναίων εγγράφως  θα 
αποκαθιστάται  από τον ανάδοχο η βλάβη. 
Στο τιµολόγιο που θα εκδώσει ο ανάδοχος για την πληρωµή του θα εµφανίζονται διακριτά τα κόστη των 
ανταλλακτικών/υλικών και των υπηρεσιών αδειούχου τεχνίτη. 
 Κάθε υλικό που θα ενσωµατώνεται στο αντικείµενο της σύµβασης θα είναι της αποδοχής της αρµόδιας 
υπηρεσίας (άρθρο 216 του Ν.4412/16), όσο αφορά στην ποιότητα του άλλα και την προέλευση του. Υλικά που δεν 
γίνονται δεκτά απαγορεύεται να ενσωµατωθούν. Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στην 
Υπηρεσία αν ζητηθούν. 
 Στο τέλος κάθε εξάµηνου αντίγραφο  των τεχνικών εκθέσεων (προληπτικής και επισκευαστικής 
συντήρησης) θα στέλνεται  και ηλεκτρονικά σε  e-mail  που θα δοθεί  από την υπηρεσία. 
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   Αθήνα  7/10/2019 

    
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η/Μ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
  Αντ΄αυτού  
    
    
    
    

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ  ΜΑΡΙΑ  ∆ΑΝΙΗΛ 
ΜΗΧΑΝ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

ΑΔΑ: 66ΗΛΩ6Μ-ΖΑ4



 9

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση λεβήτων-  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ του ∆ήµου Αθηναίων 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #24.800,00#  µε Φ ΠΑ 
 Κ.Α. 6262.039 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β’ 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της υπηρεσίας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την γενική υπηρεσία µε τίτλο "Συντήρηση λεβήτων - καυστήρων κεντρικής θέρµανσης 
κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων" 
Αντικείµενο της γενικής υπηρεσίας είναι: 
Η περιοδική συντήρηση – ρύθµιση και η επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων  της κεντρικής θέρµανσης 
(της εγκατάστασης καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού) εντός των λεβητοστασίων 
κτιρίων  (Παράρτηµα Α’, Πίνακας 1),του ∆ήµου Αθηναίων. 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

1. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

2. Το Ν.2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.  
3. Το Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/08.06.2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” 

(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.3536/2007 
(Φ.Ε.Κ.42/23.02.2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.  

4. Το Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ.68/20.03.2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.  

5. Το N.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/13.07.2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”.  

6. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/07.06.2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7.  Την µε Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/09.11.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654/Β/09.11.2011) "Ρύθµιση θεµάτων 
σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού." 

 
Άρθρο 3ο 

Τόπος και Χρόνος παράδοσης 
Το αντικείµενο της υπηρεσίας θα γίνεται σε κτίρια του ∆ήµους Αθηναίων (Παράρτηµα Α’, Πίνακας 1)  κατόπιν 
επικοινωνίας µε την αρµόδια υπηρεσία. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις  
(24) µήνες από την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού. 
 

Άρθρο 4ο 
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Συµβατικά τεύχη 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Το Τιµολόγιο µελέτης 
5. Η Τεχνική και η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
 

Άρθρο 5ο  
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση µε απόφαση ∆ηµάρχου, 
κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, έρευνας αγοράς και διαβούλευσης, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε 
συµπλήρωση του τιµολογίου της µελέτης. 
 

Άρθρο 6ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης / Σύµβαση 

Στον Οικονοµικό Φορέα (πάροχο υπηρεσιών ή ανάδοχο) στον οποίο έγινε κατακύρωση γίνεται Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση. 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται και από 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας της,  χωρίς το ΦΠΑ, για την 
εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας  " Συντήρηση λεβήτων- καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων του ∆ήµου 
Αθηναίων ". 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 8ο 
Πληµµελής υπηρεσία 

Εάν η παροχή της υπηρεσίας, δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζονται δυσλειτουργίες στα 
παράγωγα της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.  
Βλάβες ή δυσλειτουργίες από πληµµελή εποπτεία, συντήρηση ή επισκευή των εγκαταστάσεων  της κεντρικής 
θέρµανσης  ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα. 
 

Άρθρο 9ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

Ο έλεγχος εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης θα γίνεται στα επιλεγµένα κτίρια, σύµφωνα µε την υπόδειξη 
της Υπηρεσίας και εντός του οριζόµενου χρόνου παράδοσης από την υπογραφή της σύµβασης. Εφόσον υπάρξει 
αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης αυτών, ή ο οικονοµικός φορέας δεν 
συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
Ο ανάδοχος οφείλει να επεµβαίνει µε το αρµόδιο τεχνικό προσωπικό σε κάθε ειδοποίηση για συντήρηση, βλάβη, 
φθορά ή κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων  της κεντρικής θέρµανσης (της εγκατάστασης καύσης υγρών και 
αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού) εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων εντός  4 
ωρών (Μη τήρηση του χρόνου προσέλευσης για αποκατάσταση συµβάντων θα επιφέρει ποινή 100,00 €/βλάβη). Σε 
περίπτωση  βλάβης φθοράς ή δυσλειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει  τον επόπτη της σύµβασης 
και να αποκαθιστά άµεσα την τεχνική βλάβη εντός 24ώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης και υπέρβασης του 
24ώρου στην αποκατάσταση βλαβών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200€ ανά ηµέρα. Ο ανάδοχος σε 
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δικαιολογηµένες περιπτώσεις µπορεί ζητήσει παράταση του 24ώρου για την αποκατάσταση τεχνικής βλάβης µε 
αίτηµα του στην αρµόδια υπηρεσία που θα εξηγεί τους λόγους που ζητά παράταση. Σε περίπτωση έγκρισης του 
αιτήµατος του αναδόχου από την αρµόδια υπηρεσία  δεν θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα. 
 

Άρθρο 10ο 
Παραλαβή 

Η παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης της γενικής υπηρεσίας γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11δ 
του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη 
σύµβαση και στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 
Ο ανάδοχος (συντηρητής)  θα  τηρεί  φύλλα συντηρήσεων  το  οποίο  θα  ενηµερώνει  και  θα υπογράφει και θα 
προσκοµίσει στην επιτροπή παραλαβής για την πληρωµή του. 
 

Άρθρο 11ο 
Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση στο τέλος του ηµερολογιακού έτους 
υπογραφής της σύµβασης και η δεύτερη µε τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύµβασης. Kάθε πληρωµή θα γίνει  
σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, ύστερα από προσκόµιση των τιµολογίων και αφού προηγηθεί η 
παραλαβή της από την αρµόδια Επιτροπή. 
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή αναφέρονται 
επίσης στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 12ο 
Καταγραφή 

Ο ανάδοχος µε την ολοκλήρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών θα προσκοµίσει φάκελο σε ψηφιακή µορφή µε 
αναλυτικά στοιχεία τα λεβητοστάσια που έχει συντηρήσει. Για κάθε εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης  θα 
συντάξει τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού, λοιπά στοιχεία (µάρκα τεχνικά, χαρακτηριστικά, χώροι, συνορεύοντες  
χώροι, προσβασιµότητα, πυροπροστασία κλπ) και ψηφιακές φωτογραφίες των λεβητοστασίων και του εξοπλισµού. 
 

Άρθρο 13ο 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου, σχετικό µε το αντικείµενο της σύµβασης, στο οποίο να φαίνεται το 
επάγγελµα του υποψηφίου και ότι είναι γραµµένος σ’ αυτό. 
 

Άρθρο 14ο 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

• ∆ήλωση µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, στην οποία θα φαίνεται η έδρα του. 
• Η συντήρηση των  εγκαταστάσεων  της κεντρικής θέρµανσης (εγκαταστάσεων  καύσης υγρών και αερίων 

καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού) εντός των λεβητοστασίων θα γίνει από αδειούχους τεχνίτες έχοντες 
νόµιµα το επαγγελµατικό δικαίωµα. Ο οικονοµικός φορέας που θα αναλάβει την υπηρεσία πρέπει απαραίτητα να 
διαθέτει τουλάχιστον το κάτωθι προσωπικό: 

• Ένα (1)  εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης µε άδεια  Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, που να 
ανήκει στην τρίτη (3η) βαθµίδα 
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Άρθρο 15ο 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα κάτωθι 
πιστοποιητικά εν ισχύ που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένο οργανισµό πιστοποίησης: 

• Πιστοποιητικό EN ISO 9001 Σύστηµα ∆ιαχείρισης  Ποιότητας ή ισοδύναµο, µε αντικείµενο  σχετικό µε τη 
συντήρηση κεντρικών θερµάνσεων. 

 
Άρθρο 16ο 

Εγγύηση συµµετοχής 
∆εν απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
 

Άρθρο 17ο 
Παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 
την ∆/νση Κτιριακής Υποδοµής, Τµήµα Επίβλεψης (καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία). 
2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της, ιδιαίτερα σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή 
τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση, να ορίσει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως 
επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας άρθρο 216 του Ν.4412/2016. 
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. 
 

Άρθρο 18ο 
Ατυχήµατα 

Ο Ανάδοχος έχει όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα γίνει κατά την διάρκεια της 
υπηρεσίας είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από το εργατοτεχνικό προσωπικό είτε από εργαλεία και µηχανήµατα 
που χρησιµοποιούνται στη συντήρηση. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 
ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων κλπ. η υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας να διακόπτει τις υπηρεσίες και να καλεί τον 
ανάδοχο να συµµορφωθεί σχετικά. Ο Ανάδοχος πρέπει να δείχνει προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζηµιές, 
ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κλπ. στα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος και οφείλει να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα κάθε βλάβη που θα προξενήσει σε αυτά. 
 

Άρθρο 19ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους. Ο ∆ήµος επιβαρύνεται µόνο µε τον Φ.Π.Α. 
που ο Ανάδοχος αναγράφει στην προσφορά του 

 

 

 
   Αθήνα  7/10/2019 

    
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η/Μ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
  Αντ΄αυτού  
    
    
    
    

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ  ΜΑΡΙΑ  ∆ΑΝΙΗΛ 
ΜΗΧΑΝ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση λεβήτων-  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ του ∆ήµου Αθηναίων 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #24.800,00#  µε Φ ΠΑ 
 Κ.Α. 6262.039 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ’ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 
 
ΑΡΘΡΟ - Α1  
Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου για 
ονοµαστική ισχύ λέβητα έως  90KW  από ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 
Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου για ονοµαστική 
ισχύ λέβητα έως  90 KW, από ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 για καυστήρα πετρελαίου ή αερίου. 
Η συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε το  ΦΕΚ 2654/Β/09.11.2011 "Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία 
των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού." 
H Συντήρηση καυστήρων - λεβήτων θα περιλαµβάνει (ετησίως): 

• Έλεγχο και πιστοποίηση καυσαερίων µε αναγραφή αποτελεσµάτων 
• Καθαρισµός καπναγωγού και καπνοδόχου 
• Αποσύνδεση και επανασύνδεση του καυστήρα, καθαρισµός θαλάµου καύσεως από κάπνα και λοιπά υλικά, 

απόφραξη αυλών, έλεγχος µπεκ 
• Έλεγχος συνδέσεων ισχύος και αυτοµατισµού του ηλεκτρονικού συστήµατος 
• Ρύθµιση multiblock αερίου στις διατάξεις φυσικού αερίου των καυστήρων 
• Έλεγχος – ρύθµιση των ασφαλιστικών στη γραµµή τροφοδοσίας του καυστήρα 
• Μέτρηση βαθµού απόδοσης 
• Έλεγχος κυκλοφορητών νερού  
• Αντικατάσταση ανιχνευτών φυσικού αερίου, φωτοκύτταρων, θερµοστατών αν αυτό απαιτείται (το κόστος 

των υλικών θα βαρύνει το άρθρο Β2). 
Μετά από κάθε συντήρηση, ο συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και 
να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του συνηµµένου στην απόφαση αυτή Παραρτήµατος 1 και να 
το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον κατά το άρθρο 6 υπεύθυνο της εγκατάστασης. 
Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόµενα προβλήµατα, δυσλειτουργίες ή 
ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – 
καπνοδόχου (συµπεριλαµβανοµένων και προβληµάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει 
επίσης και ενδεδειγµένες κατά την άποψή του λύσεις, στον επόπτη της σύµβασης. 
Εντός της προσφοράς περιλαµβάνονται όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη 
συντήρηση του λέβητα - καυστήρα. 
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση του λογαριασµού είναι δοθεί αντίγραφο µε τις µετρήσεις από το καταγραφικό 
όργανο και του φύλλου ελέγχου στον επόπτη της σύµβασης. 
(1 κατ’ αποκοπή) 
Τιµή:80,0 € 
 
ΑΡΘΡΟ – Α2  
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Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου για 
ονοµαστική ισχύ λέβητα από  91KW  έως  180KW από ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 
Όπως άρθρο Α1, αλλά για ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – 
καπνοδόχου για ονοµαστική ισχύ λέβητα 91 έως 180 KW. 
(1 κατ’ αποκοπή) 
Τιµή:110,0 € 
 
ΑΡΘΡΟ – Α3 
Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου για 
ονοµαστική ισχύ λέβητα από  181KW  έως  460KW από ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 
Όπως άρθρο Α1, αλλά για ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – 
καπνοδόχου για ονοµαστική ισχύ λέβητα 181 έως 460 KW. 
(1 κατ’ αποκοπή) 
Τιµή:150,0 € 
 
ΑΡΘΡΟ – Α4 
Μηνιαίος έλεγχος και µέτρηση καυσαερίων καυστήρα Κεντρικής Θέρµανσης φυσικού αερίου ή πετρελαίου 
από ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 
Μηνιαίος έλεγχος και µέτρηση καυσαερίων καυστήρα Κεντρικής Θέρµανσης φυσικού αερίου ή πετρελαίου από 
ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12, για τις εγκαταστάσεις  µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 
µεγαλύτερη ή ίση των 400 ΚW. 
Θα τηρηθούν όλα όσα αναφέρονται στην Υ.Α. µε ΦΕΚ 2654/Β/09.11.2011 "Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη 
λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού." (07.11.2011,αρ. πρωτ. οικ:189533). 
Για τις εγκαταστάσεις  µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη ή ίση των 400 ΚW επιβάλλεται ο έλεγχος και 
η διενέργεια µέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και η καταχώρισή τους σε σχετικό βιβλίο 
µετρήσεων καυσαερίων, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρµόδιες 
υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. O έλεγχος και η διενέργεια µετρήσεων καυσαερίων ανά µήνα, θα 
διενεργείται από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους µέχρι 30 Απριλίου του επόµενου έτους. 
Σύµφωνα µε το Πρότυπο του Παρ/τος 1, του ΦΕΚ 2654/Β/9.11.2011, ο συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει 
τα αποτελεσµάτων µετρήσεων του αναλυτή καυσαερίων σε έντυπη µορφή.  
Αντίγραφο του καταγραφικού οργάνου µε τις µετρήσεις και του φύλλου ελέγχου, θα κατατίθεται και στην υπηρεσία, 
προϋπόθεση του οποίου είναι η πιστοποίηση του λογαριασµού. 
(1 κατ’ αποκοπή /µήνα) 
Τιµή: 30,0 € 
 
ΑΡΘΡΟ – Α5 
∆οκιµή στεγανότητας γραµµής φυσικού αερίου µε καταγραφικό 24 ωρών όπως ορίζει ο κανονισµός της ΕΠΑ 
συνοδευόµενη από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
∆οκιµή στεγανότητας γραµµής φυσικού αερίου µε καταγραφικό 24 ωρών από αδειοδοτηµένους τεχνικούς όπως 
ορίζει ο κανονισµός της ΕΠΑ συνοδευόµενη από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Σύµφωνα µε  τα όσα ορίζονται στον «Τεχνικό Κανονισµό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση 
λειτουργίας έως και 500mbar» ΦΕΚ/Β/976/2012 ή όπως αυτός ισχύει. 
Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα από 
αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς κάθε τέσσερα χρόνια, µε παράλληλη έκδοση ''πιστοποιητικού επανελέγχου''. 
(1 κατ΄ αποκοπή) 
Τιµή:40,0 € 
 

ΟΜΑ∆Α Β ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 
 
Άρθρο – Β1 
Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων 
κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων 
Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης  (αποκατάσταση βλαβών & αντικατάσταση, ανταλλακτικών/υλικών)  των 
εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του (Παράρτηµα Α’, Πίνακας 1), 
µετρούµενες σε ώρες από αδειούχο τεχνίτη (συντηρητή) έχοντα νόµιµα το επαγγελµατικό δικαίωµα. 
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(1 εργατοώρα αδειούχου τεχνίτη) 
Τιµή: 20,0 € 
 
Άρθρο – Β2 
Προµήθεια ανταλλακτικών/υλικών για την επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής  
θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων 
Προµήθεια ανταλλακτικών/υλικών για την επισκευαστική συντήρηση (αποκατάσταση  βλαβών & αντικατάσταση 
ανταλλακτικών/υλικών) των εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου 
Αθηναίων (Παράρτηµα Α’, Πίνακας 1), που δεν περιλαµβάνονται στις υπηρεσίες της προληπτικής (τακτικής) 
συντήρησης.  
Ο ανάδοχος για τα προµηθευόµενα ανταλλακτικά /υλικά θα ακολουθεί τη διαδικασία της Παρ.4 του Παραρτήµατος 
Α’. 
(1  κατ’ αποκοπή) 
Τιµή: 7.200,00 € 
 
Παρατήρηση: 
Στο άρθρο Β2 της  οµάδας Β  δεν θα γίνει έκπτωση και θα είναι µέχρι εξάντλησης του ποσού. 
 

 

 
   Αθήνα  7/10/2019 

    
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η/Μ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
  Αντ΄αυτού  
    
    
    
    

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ  ΜΑΡΙΑ  ∆ΑΝΙΗΛ 
ΜΗΧΑΝ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση λεβήτων-  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ του ∆ήµου Αθηναίων 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #24.800,00#  µε Φ ΠΑ 
 Κ.Α. 6262.039 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ∆’ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΟΜΑ∆Α Α  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

Α1 

Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του 

συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου για 

ονοµαστική ισχύ λέβητα έως  90KW  από ειδικευµένο 

αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή 20 80 1.600,00 

Α2 

Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του 

συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου για 

ονοµαστική ισχύ λέβητα από  91KW  έως  180KW από 

ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή 24 110 2.640,00 

Α3 

Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του 

συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου για 

ονοµαστική ισχύ λέβητα από  181KW  έως  460KW από 

ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή 20 150 3.000,00 

Α4 

Μηνιαίος έλεγχος και µέτρηση καυσαερίων  καυστήρα 

Κεντρικής Θέρµανσης φυσικού αερίου ή πετρελαίου από 

ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή/ 
µήνα 12 30 360,00 

Α5 

∆οκιµή στεγανότητας γραµµής φυσικού αερίου µε 

καταγραφικό 24 ωρών όπως ορίζει ο κανονισµός της ΕΠΑ 

συνοδευόµενη από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

κατ' αποκοπή 10 40 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 8.000,00 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΟΜΑ∆Α Β ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

Β1 

Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης των 

εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός των 

λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων 

εργατοώρα 
αδειούχου 
τεχνίτη 

240 20 4.800,00 

Β2 
Προµήθεια ανταλλακτικών/υλικών για την επισκευαστική 

συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης 
κατ' αποκοπή 1 7.200 7.200,00 
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εντός των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 12.000,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α+Β) 20.000,00 

ΦΠΑ 24% 4.800,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισµού. 
Οι υποψήφιοι δεν θα δώσουν τιµή για το άρθρο Β2. 
 
Η τελική αµοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιµολογούµενες υπηρεσίες του, κατά την διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανακύπτουσες ανάγκες, χωρίς ο ∆ήµος να δεσµεύεται να εκταµιεύσει την 
συνολική αξία του συµβατικού προϋπολογισµού. 
 

   Αθήνα  7/10/2019 
    

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η/Μ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
  Αντ΄αυτού  
    
    
    
    

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ  ΜΑΡΙΑ  ∆ΑΝΙΗΛ 

ΜΗΧΑΝ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση λεβήτων-  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ του ∆ήµου Αθηναίων 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #24.800,00#  µε Φ ΠΑ 
 Κ.Α. 6262.039 
 
 
 

Π  Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ  Α    Ε ’  
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο     Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ    
(Για συµπλήρωση από τον Υποψήφιο) 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΟΜΑ∆Α Α  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

Α1 

Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της 

εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – 

λέβητα – καπνοδόχου για ονοµαστική ισχύ 

λέβητα έως  90KW  από ειδικευµένο 

αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή 20 80   

Α2 

Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της 

εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – 

λέβητα – καπνοδόχου για ονοµαστική ισχύ 

λέβητα από  91KW  έως  180KW από 

ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του 

Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή 24 110   

Α3 

Ετήσια συντήρηση – ρύθµιση της 

εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – 

λέβητα – καπνοδόχου για ονοµαστική ισχύ 

λέβητα από  181KW  έως  460KW από 

ειδικευµένο αδειούχο συντηρητή του 

Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή 20 150   

Α4 

Μηνιαίος έλεγχος και µέτρηση καυσαερίων  

καυστήρα Κεντρικής Θέρµανσης φυσικού 

αερίου ή πετρελαίου από ειδικευµένο 

αδειούχο συντηρητή του Π.∆.114/12 

κατ' αποκοπή/ 
µήνα 12 30   

Α5 

∆οκιµή στεγανότητας γραµµής φυσικού 

αερίου µε καταγραφικό 24 ωρών όπως 

ορίζει ο κανονισµός της ΕΠΑ συνοδευόµενη 

από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

κατ' αποκοπή 10 40   

ΟΜΑ∆Α Β ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

Β1 Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης των 
εργατοώρα 
αδειούχου 240 20   
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός 

των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου 

Αθηναίων 

τεχνίτη 

Β2 

Προµήθεια ανταλλακτικών/υλικών για την 

επισκευαστική συντήρηση των 

εγκαταστάσεων κεντρικής  θέρµανσης εντός 

των λεβητοστασίων κτιρίων του ∆ήµου 

Αθηναίων 

κατ' αποκοπή 1 7.200 7.200,00 7.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β):  

Φ.Π.Α. 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:  

 
Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισµού.  
Οι υποψήφιοι δεν θα δώσουν τιµή για το άρθρο Β2.  
 
 
  ΑΘΗΝΑ………………../2019 

   
   
   
  ………………………… 
   
  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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