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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην εκτέλεση εργασιών της ετήσιας συντήρησης των 

λεβητοστασίων (πετρελαίου) που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα κτίρια του ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου και της 

αποκατάστασης βλαβών όπου απαιτείται, για το έτος 2020 καθώς και των εργασιών συντήρησης των 

κλιματιστικών συστημάτων . 

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία των λεβήτων-καυστήρων των δομών, που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΚΥΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) 

«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση 

κτιρίων και νερού»), τους Ελληνικούς Κανονισμούς, τις απαιτήσεις και υποδείξεις του εκάστοτε 

κατασκευαστή και της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των  1.562,40 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2020. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγκαταστάτη - συντηρητή 

καυστήρων υγρών καυσίμων (βάσει των προβλεπομένων στα Π.Δ. 511/77 και 

362/01) ή άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης   ( βάσει του   Π.Δ. 114/2012) 
 
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί με τουλάχιστον 3ετή σχετική 

εμπειρία σε ανάλογα έργα ή τεχνολόγο μηχανικό αντιστοίχων πτυχίων, αλλά με 5ετή σχετική εμπειρία 

ή αδειούχο τεχνίτη εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων, φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, 

νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά,  συνεταιρισμοί,  που  η  κύρια  απασχόλησή  τους είναι  η 

εγκατάσταση και συντήρηση λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας 

εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Π.Δ.: 511/77, 362/01 & 114/12. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομισουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από δημόσια αρχή. 



 

 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
    ΓΕΝΙΚΑ 
Το κόστος της ετήσιας συντήρησης ανά λεβητοστάσιο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες 

συντηρήσεων και επισκευών,  

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις 

που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Ειδικότερα σύμφωνα με 

την Κ.Υ.Α.  Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΟΙΚ. 189533 ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011 και με την υπ’ 

αρ.Δ3/Α’/οικ.6598/12 Υ.Α.(ΦΕΚ 976 Β’/2012 – Τεχνικό  Κανονισμό  Εσωτερικών  

Εγκαταστάσεων  Φυσικού  Αερίου).  Είναι  υποχρεωτική  από τους κανονισμούς και τις 

παραπάνω διατάξεις, ώστε να πετυχαίνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 

διάφορων μηχανημάτων, η μείωση των ρύπων και η βελτίωση του βαθμού απόδοσης, 

καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων. 

 

. Εργασίες συντήρησης των λεβητοστασίων 
 
Η  συντήρηση  λεβητοστασίων  περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες 

 

1. Καθαρισμός του  ακροφυσίου  (μπεκ)  του  καυστήρα πετρελαίου  ή  αντικατάστασή 

του, αν διαπιστωθεί ότι έχει φθαρεί. 

2.  Καθαρισμός της κεφαλής καύσης, των ηλεκτροδίων ανάφλεξης, της αντλίας 

πετρελαίου, των πτερυγίων του ανεμιστήρα, του φωτοστοιχείου και του φίλτρου 

στους καυστήρες πετρελαίου. 

3 Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου. 
 

4. Έναυση και έλεγχος-ρύθμιση της καύσης όλων των καυστήρων την ίδια περίοδο και 

έλεγχος των ατμοσφαιρικών ρύπων, ρύθμιση βελτίωσης βαθμού απόδοσης βάσει 

των κανόνων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας. Μέτρηση καυσαερίων σε 

όλους τους λέβητες ανεξαρτήτως ισχύος με ηλεκτρονικό μετρητή καυσαερίων  κα 

απόδοσης ή άλλη αναγνωρισμένη από το Υπουργείο μέθοδο και σύνταξη αναλυτικού 

φύλλου ελέγχου σύμφωναμε το ΦΕΚ 938/Β/31.12.86 μαζί με το άναμμα. Κάθε 

μέτρηση θα έχει δικό της φύλλο ελέγχου. Κάθε φύλλο θα έχει δύο (2) αντίγραφα, ένα 

(1) θα αναρτάται σε φανερό μέρος του λεβητοστασίου και ένα (1) θα παραδίδεται 

στο ΝΠΔΔ. 

5. Έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσαερίου. 
 

6. Έλεγχος για τυχόν διαρροές της δεξαμενής πετρελαίου,  του σωλήνα τροφοδοσίας 

πετρελαίου, του φίλτρου και της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου. 

7. .Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού του δικτύου θέρμανσης στο λεβητοστάσιο  

(λέβητας, σωληνώσεις, κυκλοφορητές, βαλβίδες ασφαλείας, εξαεριστικά κλπ.) 



8. Έλεγχος καλής λειτουργίας του αυτόματου πληρώσεως και της πίεσης του νερού 

στο δίκτυο θέρμανσης. 

9. Έλεγχος πίεσης του αέρα στο δοχείο διαστολής. 

10. .Έλεγχος καλής λειτουργίας κυκλοφορητών. 

11. Καθαρισμός της καπνοδόχου και έλεγχος (όπου είναι προσπελάσιμα) του 

καπέλου και του αγωγού της καπνοδόχου. 

12. Έλεγχος θερμομόνωσης λέβητα, καπναγωγού και σωληνώσεων δικτύων θέρμανσης. 

13. Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματάει η 

καύση και η κυκλοφορία του νερού (υδροστάτες καυστήρα και κυκλοφορητών, 

θερμοστάτης χώρου, χρονοδιακόπτης, ηλεκτροβάννες, σύστημα εξωτερικής 

αντιστάθμισης κλπ.) 

14. Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης λεβητοστασίου (τοπικός πίνακας,  

ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ καυστήρα, κυκλοφορητών, καλωδιώσεις κλπ.) 

   Επίσης θα γίνεται έλεγχος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων (δίκτυα, 

αντλίες ακαθάρτων, πυρασφάλεια κλπ) και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης 

λεβητοστασίων προβλέπεται από τους κανονισμούς, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς 

παραπάνω. 

   Το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης για κάθε λέβητα θα συντάσσεται 

σε τρία (3) αντίτυπα, θα διανέμονται ένα στον επιβλέποντα της Τ.Υ.,   ένα στον υπεύθυνο 

του κτιρίου και ένα στον ανάδοχο, θα υπογράφεται από τον αδειούχο εγκαταστάτη, τον 

ανάδοχο και από  τον υπεύθυνο του κτιρίου  (με πλήρη στοιχεία, δηλαδή, όνομα, επώνυμο, 

υπογραφή, ημερομηνία). 

    Στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης υποχρεωτικά πρέπει να 

αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την 

αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος λέβητα-καυστήρα-καπνοδόχου 

(συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του 

λεβητοστασίου).Έγγραφη άμεση ενημέρωση του επιβλέποντος της Τ.Υ. για τα ως άνω 

προβλήματα ή ελλείψεις με προτάσεις ενδεδειγμένων λύσεων και κοστολόγησή τους για 

την άμεση αντιμετώπιση και επίλυσή των. 

     Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και  

λίπανσης καθώς και η άμεση αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Δεν περιλαμβάνονται 

η αξία εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης.  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 



Εργασίες κατά την συντήρηση του κλιματιστικού. 

Σύμφωνα με το αμερικάνικο πρότυπο ASHRAE, οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να 
γίνουν κατά την συντήρηση ενός κλιματιστικού είναι οι ακόλουθες: 

1. Καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας. 

2. Καθαρισμός του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας με ειδικό καθαριστικό υγρό ασφαλές 
για την υγεία μας. 

3. Καθαρισμός του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας με ισχυρό καθαριστικό υγρό. 

4. Έλεγχος και καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. 

5. Καθαρισμός της φτερωτής του εσωτερικού ανεμιστήρα και έλεγχος εδράνων. 

6. Καθαρισμός της φτερωτής του εξωτερικού ανεμιστήρα και έλεγχος εδράνων. 

7. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού με ειδικό όργανο ανίχνευσης διαρροών. 

8. Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται. 

9. Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας. 

10. Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας του συμπιεστή (θερμικοί διακόπτες) 

11. Έλεγχος σύσφιξης καλωδίων εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 

 Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού καθώς και η 
άμεση αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Δεν περιλαμβάνονται η αξία εξαρτημάτων 
που θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΑΠΗ 

Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 1  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΠΗ 
ΤΟΙΧΟΥ (SPLIT) 

 Τεμ. 16 25,000 400,00 

96,00 496,00 
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ-

ΝΤΟΥΛΑΠΑ 
 Τεμ. 1 35,000 35,00 

8,40 43,40 
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΠΗ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 180.000 Kcal 
 Τεμ. 1 60,000 60,00 

14,40 74,40 
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΠΗ ΚΥΡΓΙΩΝ, 

ΙΣΧΥΟΣ  75.000 Kcal  
 Τεμ. 1 50,000 50,00 

12,00 62,00 
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 50.000 Kcal 
 Τεμ. 1 50,000 50,00 

12,00 62,00 
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΠΗ 

ΔΟΞΑΤΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ  70.000 Kcal 
 Τεμ. 1 50,000 50,00 

12,00 62,00 



  ΣΥΝΟΛΟ    
17 
κλιμ/κά 
&    4 
λέβητες  

    645,00 

154,80 799,80 

        

 
 
        

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Π.Σ/ΒΝΣ/ΒΡ.ΣΤ. 

Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 1  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ 
(SPLIT)  

 Τεμ. 11 25,000 275,00 

66,00 341,00 
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ 
 Τεμ. 2 35,000 70,00 

16,80 86,80 
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΣ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 120.000 Kcal 

 Τεμ. 

1 60,000 

60,00 

14,40 74,40 
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΒΝΣ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 250.000 Kcal 

 Τεμ. 

1 60,000 

60,00 

14,40 74,40 
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, 

ΙΣΧΥΟΣ 105.000  Kca 

 Τεμ. 

1 50,000 

50,00 

12,00 62,00 
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΣ ΚΥΡΓΙΩΝ, 

ΙΣΧΥΟΣ 75.000 Kca 

 Τεμ. 

1 50,000 

50,00 

12,00 62,00 
7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΒΡ. ΣΤ. (Δ.Ε ) 

ΔΟΞΑΤΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 40.000 Kcal 

 Τεμ. 

1 50,000 

50,00 

12,00 62,00 
  ΣΥΝΟΛΟ      13 

κλιμ/κά  & 
4 λέβητες 

  615,00 

147,60 762,60 

         

 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΣ    ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       1260,00 302,40 1562,40 
 

 

 


