
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Δ Πεντέλης 

Αντικείμενο:  

Συντήρηση και επισκευή καυστήρων πετρελαίου     
και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων      
του Ν.Π. 

Αρ. Μελέτης: 05/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.988,40 € συμπ. Φ.Π.Α. 
CPV: 50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και     
συντήρησης καυστήρων 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Συντήρηση και επισκευή καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου 

Πεντέλης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  05 / 2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.410,00 € 

ΦΠΑ 24%:    578,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.988,40 € 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Δ Πεντέλης 

Αντικείμενο:  

Συντήρηση και επισκευή καυστήρων πετρελαίου     
και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων      
του Ν.Π. 

Αρ. Μελέτης: 05/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.988,40 € συμπ. Φ.Π.Α. 
CPV: 50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και     
συντήρησης καυστήρων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα αφορά στις υπηρεσίες: Συντήρησης και επισκευής καυστήρων πετρελαίου και φυσικού            

αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.. 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. στα πλαίσια διασφάλισης της εύρρυθμης των χώρων των υποδομών που              

εποπτεύει (ΚΑΠΗ και Παιδικοί Σταθμοί) στοχεύει να κάνει χρήση υπηρεσιών συντήρησης και            

επισκευής καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.,           

όπως αναφέρονται παρακάτω: 

▪ Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ. 210 8040603 
▪ Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 8048222 
▪ Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Αλεξανδρουπόλεως 24 & Σουκάκου 15127 – τηλ. 201 8101144 
▪ Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης,  Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη 15236, τηλ. 210 8040496  
▪ 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης, τερμα Ιπποκράτους, Τ.Κ. 152 36, τηλ. 210 8105670 
▪ ΚΔΑΠ “Μελίσσι” , Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 151 27 Μελίσσια, τηλ. 210 8032 722 
 

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής καυστήρων             

πετρελαίου και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π., σε εξειδικευμένες           

επιχειρήσεις που διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό, διότι το Ν.Π. δεν             

διαθέτει.  

Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με Κ.Α. 60-6262.003              
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Σ. & ΚΔΑΠ)», το ποσό των 3.000,00€. 

Η μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 2.988,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). 

Οι τιμές ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Δ Πεντέλης 

Αντικείμενο:  

Συντήρηση και επισκευή καυστήρων πετρελαίου     
και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων      
του Ν.Π. 

Αρ. Μελέτης: 05/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.988,40 € συμπ. Φ.Π.Α. 

CPV: 50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και     
συντήρησης καυστήρων 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Σκοπός και αντικείμενο του έργου: 

Το έργο συνίσταται στην υλοποίηση: 

1. Καθαρισμό του λέβητα 
2. Έλεγχο και αντικατάσταση –αν χρειαστεί- μπεκ 
3. Έλεγχος στροβιλιστηρα 
4. Καθαρισμός σπινθηριστηρων 
5. Έλεγχος φίλτρων 
6. Έλεγχος πιέσεων και καυσαερίων 
7. Τη συντήρηση του καυστήρα 
8. Τον έλεγχο των οργάνων αυτοματισμού και ασφάλειας 
9. Μέτρηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος 
10. Έκδοση φύλλου ελέγχου 
11. Καθαρισμός συντήρηση εσωτερικών μονάδων φανκόιλ 
12. Αποκατάσταση στο μποϊλερ 
13. Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των εργασιών 

συντήρησης 

Χώροι υλοποίησης: 

▪ Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ. 210 8040603 
▪ Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 8048222 
▪ Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Αλεξανδρουπόλεως 24 & Σουκάκου 15127 – τηλ. 201 8101144 
▪ Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης,  Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη 15236, τηλ. 210 8040496  
▪ 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης, τερμα Ιπποκράτους, Τ.Κ. 152 36, τηλ. 210 8105670 
▪ ΚΔΑΠ “Μελίσσι” , Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 151 27 Μελίσσια, τηλ. 210 8032 722 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

Εώς 31/12/2017, η οποία δύναται να παραταθεί κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Δ Πεντέλης 

Αντικείμενο:  

Συντήρηση και επισκευή καυστήρων πετρελαίου     
και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων      
του Ν.Π. 

Αρ. Μελέτης: 05/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.988,40 € συμπ. Φ.Π.Α. 
CPV: 50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και     
συντήρησης καυστήρων 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής καυστήρων           

πετρελαίου και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.. 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε κατ’ ανώτατο όριο και μέχρι του ποσού EURO: # 2.988,40 € #,               
δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου          
του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6262.003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ            
ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Σ. & ΚΔΑΠ) », του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ) Τεχνική Έκθεση 

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα             

προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την            

περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια υπηρεσία θα              

παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι                

την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια υπηρεσία σύμφωνα με            

ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του            

προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται            

εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς,           

παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο             
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υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για             

την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Εφ’ όσον η προς προμήθεια υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας ή εμφανίζει              

ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις             

ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την                

ημερομηνία διενέργειας των επισκευών. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εξοφλητικοί λογαριασμοί 

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών εκδίδονται οι αντίστοιχοι εξοφλητικοί           

λογαριασμοί. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης 

Οι υπηρεσίες θα παρεσχεθούν στους κάτωθι χώρους : 

▪ Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ. 210 8040603 
▪ Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 8048222 
▪ Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Αλεξανδρουπόλεως 24 & Σουκάκου 15127 – τηλ. 201 8101144 
▪ Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης,  Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη 15236, τηλ. 210 8040496  
▪ 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης, τερμα Ιπποκράτους, Τ.Κ. 152 36, τηλ. 210 8105670 
▪ ΚΔΑΠ “Μελίσσι” , Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 151 27 Μελίσσια, τηλ. 210 8032 722 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η παραλαβή των υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν             

κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή            

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των                

όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός             

της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, το Ν.Π. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων              

σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα                 

συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την             

πάροδο του συμβατικού χρόνου. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Δεδομένου ότι η προμήθεια των υπηρεσιών είναι άμεση και απαραίτητη για την για την λειτουργία               

των κτιρίων του Ν.Π., στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος: 

1. δεν εκτελέσει την υπηρεσία και δεν την παραδώσει στο προβλεπόμενο χρόνο, 

2. εκτελέσει την υπηρεσία πλημμελώς 

3. μετά από έλεγχο, δεν βεβαιωθεί η ποιοτική παράδοση των υπηρεσιών,  

το Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση της              

Επιτροπής Παραλαβής, να επιβάλει κυρώσεις, δηλαδή σύσταση ή πρόστιμο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου               

κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι σχετικές κρατήσεις. 

Η εκκαθάριση της δαπάνης και η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων στο όνομα του αναδόχου θα               

γίνεται με τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία, που θα ζητήσει το Ν.Π. από τον ανάδοχο, κατά               

περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Συμπληρωματικά στοιχεία  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι            

οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητές τους (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός,        

χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, κ.τ.λ.). 

Το Ν.Π., δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για τον όγκο της προς εκτέλεση υπηρεσίας. 

Είναι επίσης δυνατόν το Ν.Π. να ζητήσει μεταβολές στις επιμέρους ποσότητες χωρίς ωστόσο να              

υπερβεί το ύψος της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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και φυσικού αερίου των κτιριακών εγκαταστάσεων      
του Ν.Π. 

Αρ. Μελέτης: 05/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.988,40 € συμπ. Φ.Π.Α. 
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συντήρησης καυστήρων 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Ποσότητα 
Ενδεικτική 

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογιζόμενη 

Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

1 Συντήρηση  Καυστήρων Πετρελαίου 3 100,00€ 300,00 € 

2 Συντήρηση  Καυστήρων Φυσικού Αερίου 5 130,00€ 650,00 € 

3 
Καθαρισμός – Συντήρηση εσωτερικών 

μονάδων funcoil 60 20,00€ 1.200,00 € 

4 Αποκατάσταση στο boiler 2 70,00€ 140,00 € 

5 Συντήρηση αντικατάσταση καπναγωγού 2 60,00€ 120,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣΦΠΑ 24% 2.410,00€ 

 ΦΠΑ 24% 578,40 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.988,40 € 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27/01/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
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