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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Αντικείµενο ανάθεσης
Το αντικείµενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των λεβήτων-καυστήρων
κεντρικής θέρµανσης των σχολικών µονάδων της ∆/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου.

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης
Η τακτική ετήσια συντήρηση των καυστήρων και ο καθαρισµός των λεβήτων κεντρικής
θέρµανσης, των Σχολικών Μονάδων της ∆/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης
θα περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:
• ∆ιακοπή ηλεκτρικής παροχής
• Ασφαλή αποµάκρυνση του καυστήρα (ολική ή µερική) από το λέβητα
• Άνοιγµα των θυρίδων επίσκεψης του καθαρισµού
• Λεπτοµερής µηχανικός καθαρισµός του θαλάµου καύσης, της εσωτερικής θερµαντικής
επιφάνειας και των διαδροµών των καυσαερίων, µε κατάλληλες συρµάτινες βούρτσες.
• Εξάρµοση φλογοκεφαλής, µπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και µπεκ.
• Πολύ καλός καθαρισµός όλων και ιδιαίτερα των ηλεκτροδίων
• Έλεγχος και καθαρισµός φωτοαντίστασης ή φωτοκυτάρου
• Αντικατάσταση φραρµένων υλικών-εξαρτηµάτων
• Αντικατάσταση µπεκ
• Καθαρισµός φτερωτής κινητήρα
• Εξαγωγή και καθαρισµός φίλτρου αντλίας πετρελαίου
• Άρµοση όλων των εξαρτηµάτων
• Εάν κατά το κλείσιµο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβληµα στεγανότητας, πρέπει να
αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεµβύσµατα.
• Έναυση µε τη φωτοαντίσταση κρυµµένη για δοκιµή και µέτρηση χρόνου ασφαλείας.
• Κανονική έναυση, ρύθµιση και µέτρηση καυσαερίων.
• Λεπτοµερής έλεγχος
των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων µηχανικών και
ηλεκτρικών, σε όλους του λέβητες, boilerκλπ και των διατάξεων ανοδικής προστασίας.
Έλεγχος και ρύθµιση του κυκλώµατος αυτοµατισµού, µε το οποίο αρχίζει και σταµατάει
η καύση των οργάνων ασφαλείας (θερµοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης
(θερµόµετρα, µανόµετρα).
Γ. Eυθύνη του αναδόχου.
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τη σχετική άδεια της
αρµόδιας ∆/νσης Βιοµηχανίας. Επίσης να διαθέτει κατά προτίµηση, πιστοποιητικό ISO που θα

προσκοµίσει µαζί µε την οικονοµική προσφορά. Με ευθύνη του αναδόχου µετά από συνεννόηση
µε το ∆/ντή της Σχολικής Μονάδας θα καθορίζεται η ηµέρα των εργασιών συντήρησης.
Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης ο ανάδοχος συµπληρώνει και υπογράφει υποχρεωτικά
το φύλλο συντήρησης και ρύθµισης της εγκατάστασης καθώς και το φύλλο εκτύπωσης του
ηλεκτρονικού καυσαναλυτή για κάθε λέβητα και τα παραδίδει στο ∆/ντή κάθε Σχολικής
Μονάδος.
Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των λεβήτων για όλη την περίοδο της σχολικής
χρονιάς 2013-2014 και σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση χωρίς
καµία επί πλέον χρέωση, πλην των αναγκαίων ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν και θα
βαρύνουν το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου».
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