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Παρακαλούμε αφού μελετήσετε το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
να  το  συμπληρώσετε  και  να  το  υποβάλετε  στο  γραφείο  του  πρωτοκόλλου του
ΕΤΑΑ στην οδό Μάρνη 22, 10433 Αθήνα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο  το
αργότερο μέχρι την 11-10-2013. 
Οι εν λόγω φάκελοι  θα παραληφθούν  από το τεχνικό γραφείο και θα ανοιχτούν
την  14-10-2013  από  τους  μηχανικούς  του  τεχνικού  γραφείου  Κονδύλη
Κωνσταντίνο και  Σουλτάνα Χανικιάν. 
Ο χρόνος πληρωμής της υπηρεσίας εξαρτάται από τον αντίστοιχο τομέα του ΕΤΑΑ
και  είναι  περίπου  δύο  μήνες  από  την  έκδοση  του  τιμολογίου  και  στην  τιμή
περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις των τομέων.



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων
του ΕΤΑΑ

Ο υπογραφόμενος 

........................................................................................................................................................

Έλαβα γνώση των ειδικών συνθηκών του ανωτέρω έργου τις οποίες και αποδέχομαι.

1. Γενική Περιγραφή 

 Η ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης κτηρίων ιδιοκτησίας των

Τομέων Υγειονομικών, Ασφάλισης Νομικών,  Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και

Υγείας -Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή.

2.  Τεχνική Περιγραφή  

  

2.1 Κτίρια του Τομέα Υγειονομικών :

2.1.1 Στο 3ο υπόγειο του κτιρίου της Σταδίου 29 βρίσκεται το λεβητοστάσιο του κτιρίου, το 

οποίο αποτελείται από δύο λέβητες ζεστού νερού τύπου YGNIS D688 της ΠΥΡΚΑΛ, με 

καυστήρα της LAMBORGINI  τύπου 80210 μέγιστης ισχύος 969.000 kcal/h. 

2.1.2 Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 27 βρίσκεται το λεβητοστάσιο του 

κτιρίου αποτελούμενο από ένα λέβητα ζεστού νερού τύπου CHAPPEE 170-210 kW με 

καυστήρα τύπου 250 DV 2P της OEM με δυνατότητα καύσης 9,6-22,9 kg/h.

2.1.3 Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 29 βρίσκεται το λεβητοστάσιο του κτιρίου 

αποτελούμενο από ένα λέβητα ζεστού νερού τύπου CHAPPEE 281,5-326 kW με καυστήρα 

τύπου Press 1G 606T1 της Riell ισχύος 130-534 kW με δυνατότητα καύσης 11-45 kg/h.



Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι:

• Εξαγωγή ελατηρίων στροβιλισμού καυσαερίων

• Καθαρισμός καπνοθαλάμων λεβήτων

• Επανατοποθέτηση ελατηρίων στροβιλισμού καυσαερίων

• Στεγανοποίηση καπνοθαλάμων

• Αντικατάσταση εκχυτήρων καυστήρων

• Έλεγχος και ρύθμιση καυστήρων

• Έναυση καυστήρων

• Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων πετρελαίου

• Έλεγχος ανοδικής προστασίας 

• Διάνοιξη θυρίδας καθαρισμού στον καπναγωγό

• Καθαρισμός καπναγωγού 

• Μόνωση καπναγωγού με πάπλωμα υαλοβάμβακα με φύλλο αλουμινίου  και συρραφή του

μονωτικού υλικού με πυρίμαχη μονωτική ταινία στα κτίρια της Αχαρνών 27 και 29

• Διάνοιξη  οπής  για  τοποθέτηση  εμβαπτιζόμενου  θερμομέτρου  για  μέτρηση  της

θερμοκρασίας των καυσαερίων. 

• Διάνοιξη  θυρίδας  καθαρισμού  στην  βάση  της  καπνοδόχου,  καθαρισμού  αυτής  και

τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας στην θυρίδα καθαρισμού των κτιρίων Αχαρνών 27 και 29 .

• Μόνωση  των  τμημάτων  των  σωληνώσεων  προσαγωγής  ζεστού  νερού  με  armaflex

κατάλληλης διατομής και πάχους 13 mm και συρραφή του μονωτικού υλικού με πυρίμαχη

μονωτική ταινία  των κτιρίων Αχαρνών 27 και 29

• Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου  στους λέβητες των κτιρίων Αχαρνών 27 και 29

• Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης

• Έκδοση πιστοποιητικού  ελέγχου ΠΕΡΠΑ για  κάθε  καυστήρα –  λέβητα  ξεχωριστά  κάθε

τρίμηνο.



 2.2 Κτίρια του Τομέα Ασφάλισης Νομικών:

2.2.1  Στο  υπόγειο  του  κτιρίου  της  οδού  Σωκράτους  53  βρίσκεται  το

λεβητοστάσιο  του  κτιρίου  αποτελούμενο  από  τρεις  λέβητες  ζεστού

νερού  τύπου  HOVAL SR400  θερμικής  ισχύς  400000  kcal/h  με

καυστήρα  τύπου  PG 50  80200  της  LAMBORGINI με  δυνατότητα

καύσης  30-65  kg/h.  Η  συντήρηση  αφορά  τους  δύο  λέβητες  που

βρίσκονται εν ενεργεία. 

Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι:

• Εξαγωγή ελατηρίων στροβιλισμού καυσαερίων

• Καθαρισμός καπνοθαλάμων λεβήτων

• Επανατοποθέτηση ελατηρίων στροβιλισμού καυσαερίων

• Στεγανοποίηση καπνοθαλάμων

• Αντικατάσταση εκχυτήρων καυστήρων

• Έλεγχος και ρύθμιση καυστήρων

• Έναυση καυστήρων.

• Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων πετρελαίου

• Έλεγχος και ρύθμιση συστημάτων ασφαλείας εγκατάστασης (πχ δοχείο διαστολής ,

αυτόματα εξαεριστικό ,αυτόματο υπερπίεσης )

• Έλεγχος ανοδικής προστασίας

• Διάνοιξη θυρίδας καθαρισμού στον καπναγωγό

• Καθαρισμός καπναγωγού 

• Μόνωση καπναγωγού με πάπλωμα υαλοβάμβακα με φύλλο αλουμινίου και συρραφή

του μονωτικού υλικού με πυρίμαχη μονωτική ταινία 

• Διάνοιξη  οπής  για  τοποθέτηση  εμβαπτιζόμενου  θερμομέτρου  για  μέτρηση  της

θερμοκρασίας των καυσαερίων. 

• Τοποθέτηση φίλτρων πετρελαίου

• Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης

• Έκδοση πιστοποιητικού  ελέγχου  ΠΕΡΠΑ για  κάθε  καυστήρα –  λέβητα  ξεχωριστά

κάθε τρίμηνο.



2.3 Κτίρια του Τομέα Υγείας -Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών:

2.3.1  Στο  υπόγειο  του  κτιρίου  της  οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  34  βρίσκεται  το  

λεβητοστάσιο του κτιρίου αποτελούμενο από ένα λέβητα φυσικού αερίου τύπου  

FERROLI CN-04  12  στοιχείων    με  καυστήρα  τύπου  EG03B.400R2G της  

ELCO με δυνατότητα καύσης 165-380 kg/h.

Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι:

• Έλεγχος αντοχής και στεγανότητας

• Καθαρισμός ακίδας ιονισμού

• Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα)

• Καθαρισμός διασκορπιστήρα - μπεκ

• Καθαρισμός φίλτρου αερίου 

• Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου 

• Γενικός καθαρισμός στο σασί του καυστήρα

• Καθαρισμός λέβητα

• Έλεγχος λειτουργίας ανιχνευτή αερίου – μπουτόν – βαλβίδας αερίου

• Άναμμα και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό αναλυτή

• Καθαρισμός καπνοδόχου

• Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα -καυστήρα

• Έλεγχος ιονισμού καυστήρα

• Συμπλήρωση φύλλου έλεγχου καυσαερίων και έκδοση πιστοποιητικού

• Έλεγχος  αερισμού  .  Ο  εν  λόγω  έλεγχος  αναφέρεται  στην  ύπαρξη  και  την  καλή

κατάσταση των προβλεπόμενων ανοιγμάτων, περσίδων, αεραγωγών ή ανεμιστήρων,

καθώς και στην αποδοτική λειτουργία του όλου συστήματος. 



2.4 Κτίρια των Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

2.4.1 Στο  υπόγειο  του  κτιρίου  της  οδού  Κολοκοτρώνη  4   βρίσκεται  το  

λεβητοστάσιο του κτιρίου αποτελούμενο από ένα λέβητα φυσικού αερίου τύπου  

ΚΑΖΗΣ STAR 9 ισχύς  337,20-401,16 KW   με καυστήρα τύπου RIELLO RS38 (TYP 810

T1) ισχύς 105-440 KW .

Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι:

• Καθαρισμός ακίδας ιονισμού

• Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα)

• Καθαρισμός διασκορπιστήρα - μπεκ

• Καθαρισμός φίλτρου αερίου 

• Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου 

• Γενικός καθαρισμός στο σασί του καυστήρα

• Καθαρισμός λέβητα

• Έλεγχος λειτουργίας ανιχνευτή αερίου – μπουτόν – βαλβίδας αερίου

• Άναμμα και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό αναλυτή

• Καθαρισμός καπνοδόχου

• Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα -καυστήρα

• Έλεγχος ιονισμού καυστήρα

• Συμπλήρωση φύλλου έλεγχου καυσαερίων και έκδοση πιστοποιητικού

• Έλεγχος  αερισμού  .  Ο  εν  λόγω  έλεγχος  αναφέρεται  στην  ύπαρξη  και  την  καλή

κατάσταση των προβλεπόμενων ανοιγμάτων, περσίδων, αεραγωγών ή ανεμιστήρων,

καθώς και στην αποδοτική λειτουργία του όλου συστήματος. 

Ο συντηρητής ο οποίος θα πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων

κεντρικής θέρμανσης  των κτιρίων του ΕΤΑΑ θα πρέπει να

• Έχει  επαγγελματική άδεια εγκαταστάτη   εγκαταστάσεων καύσης. 

• Χρησιμοποιεί μόνο μηχανήματα, εξαρτήματα ,σωλήνες, ηλεκτρολογικό υλικό, όργανα κλπ.

που πληρούν εγκεκριμένα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή

αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.

• Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  εγκατάστασης  ,συντήρησης  και  επισκευής  μιας

εγκατάστασης να χρησιμοποιεί  μόνο αδειούχους  εγκαταστάτες ,αρχιτεχνίτες και  τεχνίτες

και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή κινδύνου ή όχλησης σε βάρος



των εργαζομένων  και των χρηστών.

• Μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  εκτέλεσης  ,συντήρησης  και  επισκευής  μιας

εγκατάστασης ,να θέσει σε επαναλειτουργία την εγκατάσταση, μόνον όταν προβεί σε όλους

τους ελέγχους και διαπιστώσει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καλής ,αποδοτικής και

ασφαλούς λειτουργίας αυτής.

• Εκδίδει  τις  προβλεπόμενες  βεβαιώσεις  ή  πιστοποιητικά  καλής  λειτουργίας  όπως  επίσης

βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που αφορούν στη προστασία το περιβάλλοντος. 

3. Οικονομική Προσφορά

3.1   Κτίρια Τομέα Υγειονομικών :

........................................................................................................ € Ευρώ

3.2  Κτίριο  Τομέα Ασφάλισης Νομικών :

......................................................................................................... € Ευρώ

 

3.3  Κτίριο  Τομέα Υγείας -Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών :

........................................................................................................... € Ευρώ

3.4  Κτίριο  Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων :

.............................................................................................................  € Ευρώ

Συνολική Τιμή για όλα τα κτίρια :

................................................................................................................ € Ευρώ

πλέον ΦΠΑ 23%. 

Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις πλέον ΦΠΑ 23% 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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