
 
 

                    

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  Νέα  Ιωνία       1    /  7  / 2020     

              ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.    14689 
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
     ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                       ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

                          Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρµανσης Σχολικών Κτιρίων  

                                    Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης                                              

                              ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1
0 

Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης  των κατωτέρω 

Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  του ∆ήµου Ν. Ιωνίας : 

 

                                                                 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

 
1ο Νηπιαγωγείο  – Γρηγορίου Ε & Ικαρίας – Τηλέφωνο: 210-2798846 – 1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
2ο & 13ο Νηπιαγωγεία –Λευκωσίας 5  –Τηλ: 210-2795922  -  1  καυστήρα Πετρελαίου 
3ο & 19ο & 22ο Νηπιαγωγεία– Μουταλάσκη 47–Τηλ:210-2775344 – 1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
4ο Νηπιαγωγείο – Ικονίου 12 –  Τηλέφωνο: 210-2799786 -  1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
6ο Νηπιαγωγείο – ∆έρκων 24 – Τηλέφωνο: 210-27787131 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
7ο Νηπιαγωγείο – Τάκη Σινοπούλου 2 –  Τηλέφωνο: 210-2530928 – 1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
8ο & 12ο  Νηπιαγωγεία–Κιλκίς & Μετρών 1–Τηλέφωνο: 210-2758986  - 2 καυστήρες Φυσ. Αερίου 
11ο Νηπιαγωγείο – Σόλωνος 38 – Τηλέφωνο: 210-2759728- 1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
14ο Νηπιαγωγείο – Οµορφοκκλησιάς & Τυρολόης – Τηλ: 210-2752728 -1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
16ο Νηπιαγωγείο – Αλσουπόλεως 42  –  Τηλέφωνο: 210-2755771- 1  καυστήρα Πετρελαίου 
 
 

                                                      ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
1ο ∆ηµοτικό  –  Κρήτης  77 – Τηλέφωνο: 210-2799029   -  1 καυστήρα Πετρελαίου  
2 ο ∆ηµοτικό  – Κιλκίς 1  –  Τηλέφωνο: 210-2799031 -  3 καυστήρες  Φυσ. Αερίου 
3ο ∆ηµοτικό  –  Ρήγα Φεραίου 5 – Τηλέφωνο: 210-2799106  - 1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
4ο ∆ηµοτικό  –  Π. Ιωακείµ 2 – Τηλέφωνο: 210-2798361  - 2 καυστήρες Φυσ. Αερίου 
6ο ∆ηµοτικό  –  Πλατεία Τυάνων 1 – Τηλέφωνο: 210-2798369  - 2 καυστήρες πετρελαίου 
7ο ∆ηµοτικό  –  Αντιγόνης & Ισµήνης  – Τηλέφωνο: 210-2796996  - 1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
8ο ∆ηµοτικό  –   Πλαταιών & Σωκράτους – Τηλέφωνο: 210-2516841  -1 καυστήρα πετρελαίου 
9ο ∆ηµοτικό  –   Μουταλάσκη 64 – Τηλ.: 210-2799160  - 2 καυστήρες Φυσ. Αερίου  παλιό κτίριο 
10ο ∆ηµοτικό  –  Τήνου & ∆ωδεκανήσου – Τηλέφωνο: 210-2791011 - 2 καυστήρες Πετρελαίου 
11ο & 15ο  ∆ηµοτικά – Πλατεία Τσαλδάρη – Τηλέφωνο: 210-2791801- 3 καυστήρες Φυσ. Αερίου 
14ο ∆ηµοτικό  – Αφροδίτης 50 -  Τηλέφωνο: 210-2791503  -  2 καυστήρες Πετρελαίου 
16ο ∆ηµοτικό  –  Μεσσηνίας 15 – Τηλέφωνο: 210-2791420  -  1 καυστήρα Πετρελαίου 
19ο ∆ηµοτικό  –  Αγίας Αναστασίας 4 – Τηλέφωνο: 210-2531572 -  1 καυστήρα Φυσ. Αερίου 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  –Ελευθερίας 18–Τηλ:210- 2776459- 1 καυστήρα Πετρελαίου 
 
 
 



       CPV:   50531100-7 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων» 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 2.529,6  ευρώ µε το Φ.Π.Α. 24% 

 

Άρθρο 2
0
 

Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνουν  σύµφωνα  µε τις διατάξεις του N. 4412/16 και του Ν. 3463/2006 

όπως ισχύει, βάσει του άρθρου 37 του N.4320/2015 που τροποποιεί τον N.4281/2014, µε απευθείας 
ανάθεση όπως ορίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και του 
άρθρου 83 του Ν.2362/1995 και ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή 
του συνολικού  ενδεικτικού προϋπολογισµού 
     Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 
(∆.Κ.Κ.), τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για 
την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, 
µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, και να θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας 
υπηρεσίας, τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. 

Άρθρο 3
0
 

Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος  ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της 
σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών.  

Άρθρο 4
0 

Με την υπογραφή του συµφωνητικού θα καθορισθεί και ο χρονολογικός τρόπος και τόπος εκτέλεσης των 
εργασιών τις εξής χρονικές περιόδους :  
Η συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων θέρµανσης αρχίζει  την έναρξη της χειµερινής 

περιόδου του σχολικού έτους 2020-2021  και διενεργείται άπαξ.  

Η σύµβαση  θα έχει ετήσια διάρκεια και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  σε περίπτωση βλάβης να 

µεταβεί και να επισκευάσει τον καυστήρα κατόπιν συνεννόησης µε την Σχολική Επιτροπή για τα 

απαιτούµενα ανταλλακτικά 

 
Άρθρο 5

0
 

Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: 
Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδοθεί τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που χρειασθεί να τοποθετηθούν ανταλλακτικά-υλικά, για την επισκευή 
και οµαλή λειτουργία των καυστήρων ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που αφορά τη συντήρηση των 
λεβητοστασίων και των δικτύων φυσικού αερίου, θα αποστέλλεται έκθεση-προσφορά  του συντηρητή 
στη Αθµια Σχολική Επιτροπή. Μετά από έλεγχο-αποτίµηση της ανωτέρω έκθεσης από την υπηρεσία µας  
θα εγκρίνεται η δαπάνη και θα δεσµεύεται το ποσό και ο ανάδοχος θα εκδώσει το τιµολόγιο. 
 
Το χρηµατικό τίµηµα για την Εξόφληση των εργασιών  θα καλυφθεί από την οικονοµική 
επιχορήγηση που λαµβάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τις ετήσιες λειτουργικές της ανάγκες 
 

Άρθρο 6
ο
 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους 

του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές.
 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν. 

                 
 
 
               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                        Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                         
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                     ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
                           

 

 
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ        ΣΤΑΘΗΣ                                                         ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 
                                                                                                                             
 



 

 

 

 

                   

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  Νέα  Ιωνία            /    / 2020      

              ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.   
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

        ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα αφορά την εργασία Συντήρησης των εγκαταστάσεων Θέρµανσης από  συνεργείο του 

αναδόχου  στα σχολικά κτίρια Α΄θµιας  Εκπαίδευσης 

 

           Συγκεκριµένα, η συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης θα περιλαµβάνει: 

Συντήρηση εγκατάστασης θέρµανσης (καθαρισµός λέβητα, γενική συντήρηση καυστήρα, καµινάδα, 
µέτρηση-ρύθµιση, δελτίο ελέγχου, αντιµετώπιση βλαβών κατά τη διάρκεια του χειµώνα, προληπτική 
συντήρηση, εφόσον διαπιστωθεί πρόβληµα, κατόπιν του ελέγχου της µηνιαίας επίβλεψης). 
 
Ο οικονοµικός φορέας εκτέλεσης της συντήρησης των εγκαταστάσεων, υποχρεούται στα πλαίσια της 1ης 
µηνιαίας συντήρησης στην αρχή της χειµερινής περιόδου θέρµανσης, να προβεί στη ρύθµιση των 
καυστήρων και τον καθαρισµό του λέβητα και του καπνοδόχου, έχοντας γι’ αυτό τα κατάλληλα εργαλεία. 
Η συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου, 
ανεξαρτήτως ισχύος, γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
 
Συνοπτικά, η συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης αφορά την εργασία ελέγχου και 
επιτήρησης της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου και η οποία θα 
γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χειµώνα, καθώς και την εργασία πιθανής αντικατάστασης 
εξαρτηµάτων του συστήµατος αυτού, χωρίς την αξία της προµήθειας των εξαρτηµάτων. 
Επίσης περιλαµβάνονται διάφορες εργασίες που αφορούν την αποκατάσταση βλαβών στο 
υδραυλικό δίκτυο των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης, όπως π.χ. στο δοχείο 
διαστολής, τον κυκλοφορητή νερού, τα θερµαντικά σώµατα κ.λ.π. 
Ο  οικονοµικός φορέας στον οποίον θα ανατεθούν οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να διαθέτει 
άδεια εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων, βάσει των 
προβλεπόµενων στα Π.∆. 511/77 και 362/01. Επίσης, για τις εργασίες σε δίκτυα φυσικού 
αερίου, ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει να συνεργαστεί µε εγκαταστάτη-τεχνίτη-
θερµοϋδραυλικό, βάσει των προβλεπόµενων στα Π.∆.38/91, 48/95 και 55/2000. 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και µε 
τις οδηγίες επίβλεψης. 
Ο οικονοµικός φορέας στον οποίον θα γίνει η ανάθεση δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση 
σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του 
αντικειµένου της σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                          Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                         
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                            ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
                                  
             ΑΝΤΩΝΙΟΣ        ΣΤΑΘΗΣ                                                      ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 
                                                                                                                                                                   
 



                    

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  Νέα  Ιωνία          /     / 2020     

              ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.   
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
     ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

                       ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
  

                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                  
      

                  
     CPV:   50531100-7 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων» 
 
      

 
 

 
 
 
               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                          Η   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                         
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                            ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ                                                           ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 
                                                                                                                              

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ χωρίς φπα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

1 
Συντήρηση εγκατάστασης 
θέρµανσης Πετρελαίου 
 

ΤΕΜ 12 60         720 

2 

Συντήρηση εγκατάστασης 
θέρµανσης Φυσικού Αερίου 
 
 

ΤΕΜ 22 60        1320 

    ΣΥΝΟΛΟ          2040 
    Φ.Π.Α. 24%         489,6 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         2.529,6 


