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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. Αντικείµενο ανάθεσης
Το αντικείµενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης των
λεβήτων-καυστήρων κεντρικής θέρµανσης των σχολικών µονάδων της Π/θµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου. Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην υπ’ αριθµ. Υ.Α. 189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654/9-11/2011) «Ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση
κτιρίων και νερού»

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης
Η τακτική ετήσια συντήρηση των καυστήρων και ο καθαρισµός των λεβήτων κεντρικής
θέρµανσης, των Σχολικών Μονάδων της Π/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου
Κρήτης 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 φωτοκύτταρου
• Αντικατάσταση φθαρµένων υλικών-εξαρτηµάτων
• Καθαρισµός ή 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.
• Έλεγχος διαρροών καυσίµου & καυσαερίων.
• Λεπτοµερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων µηχανικών και
ηλεκτρικών, σε όλους του λέβητες, boiler κλπ 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
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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 δεσµεύεται για την τήρηση όλων των κανονισµών ασφαλείας για τη λειτουργία
των λεβήτων. Επίσης δεσµεύονται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των
κανονισµών αποφάσεων, διαταγµάτων και νοµοθετικών ρυθµίσεων περί λειτουργίας και
συντήρησης καυστήρων
Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο κατά
τη λειτουργία των λεβήτων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου, ευθύνεται
απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνει να αποζηµιώσει τον ή τους πάθοντες για κάθε
βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχηµα.
Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των λεβήτων για όλη την περίοδο της
σχολικής χρονιάς 2015-2016 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» αφού έχει προηγηθεί σχετική ενηµέρωση από τον ανάδοχο.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1

Οι εργασίες αφορούν:
Την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών της συντήρησης λεβήτων-καυστήρων των Σχολικών Μονάδων
της Π/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια των εργασιών διέπεται από:
1) Το Π.∆. 28/80
2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006)
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008 ΦΕΚ 263 τ. Α΄.
5) Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
την προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
6) Την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011 «Καθορισµός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων ατών»
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών:
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη
προσφορά, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία:
A. Συγγραφή Υποχρεώσεων.
B. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
Γ. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
Οι προσφορές θα κατατίθενται µε την επίδειξη του Α.∆.Τ. ή µε εξουσιοδότηση, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα
αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία του συµµετέχοντος και θα απευθύνεται προς την επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των προσφορών για τις εργασίες συντήρησης των καυστήρων-λεβήτων των σχολικών
µονάδων της Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου.
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς θα περιλαµβάνονται:
1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α. Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης µελέτης που αφορά τις εργασίες συντήρησης των
λεβήτων-καυστήρων των σχολικών µονάδων της Π/θµιας Εκπ/σης και συµφωνούν µε αυτούς.
β. ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας

2) Άδεια εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίµων από την
αρµόδια ∆/νση Βιοµηχανίας σε ισχύ.
3) Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελµά τους.
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4) Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των
προσφορών
5) Την οικονοµική προσφορά – έντυπο της υπηρεσίας (Τιµολόγιο προσφοράς) – σε
ξεχωριστό κλειστό φάκελο σφραγισµένο.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αξιολόγηση προσφορών:
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση των εργασιών θα γίνει από
τριµελή επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών
Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 10 Νοεµβρίου 2015
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η σύµβαση θα υπογραφεί αµέσως µετά την επιλογή του αναδόχου. Η διάρκεια αυτής ορίζεται µέχρι
το πέρας του σχολικού έτους 2015-2016.
ο

ΑΡΘΡΟ 9

Παραλαβή:
Η αρµόδια επιτροπή του κάθε σχολείου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την εκτέλεση των εργασιών
µετά την υποβολή των σχετικών τιµολογίων και µε τη νόµιµη διαδικασία.
Το ποσό της δαπάνης είναι αυτό που θα προκύψει µετά την αποσφράγιση των προσφορών και την
επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση µη καλής εκτέλεσης µέρους των εργασιών, το Ν.Π.∆.∆.
«Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης» έχει τη δυνατότητα να µην
καταβάλλει το ανάλογο ποσόν που αντιστοιχεί σε αυτές τις εργασίες.
Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου
ΑΡΘΡΟ 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κειµένων διατάξεων που ισχύουν.
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