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Η ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο Κνιηλδξνύ Πηεξίαο , 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάζεζε «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΩΝ – 

ΛΔΒΗΣΩΝ-ΩΜΑΣΩΝ ζηα ζτολεία ηης Β/θμιας Δκπαίδεσζης για ένα έηος» ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ άξηζκ. 18/22-11-2019 απόθαζε ηνπ Γ.., θαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο, όπσο θαηαζέζεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
Η ρνιηθή Δπηηξνπή Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηελ παξνύζα κειέηε, πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαπζηήξσλ-ιεβήησλ γηα ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αξκνδηόηεηάο ηεο, γηα 

ηελ πεξίνδν 2019-2020. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ.  

Σόπνο εθηέιεζεο νξίδνληαη ηα εμήο ηκήκαηα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.: ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  Β΄/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ   

 

ΥΟΛΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΔΡΙΑ  

 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΤ  

 ΛΤΚΔΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΤ  

 ΔΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΤ  

 

ΥΟΛΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟΝ ΚΟΛΙΝΓΡΟ ΠΙΔΡΙΑ  

 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ  

 ΛΤΚΔΙΟ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ  

 

ΥΟΛΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟΝ ΜΑΚΡΤΓΙΑΛΟ ΠΙΔΡΙΑ 

 ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΛΟΤ  

 

ΥΟΛΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΑ ΑΛΩΝΙΑ ΠΙΔΡΙΑ   

 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ  

 

 

 

Σελ παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηελ έρεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γ..  

Ν.Π.Γ.Γ.:ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β΄ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ   

 
 

 

 

 



 
 
 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Η ηαθηηθή εηήζηα ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ, ησλ ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ησλ 

ζσκάησλ, ησλ ρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β’ βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο Κνιηλδξνύ  ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Καζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα.  

 Λίπαλζε όισλ ησλ θηλνπκέλσλ εμαξηεκάησλ ησλ θπθινθνξεηώλ.  

 Ρύζκηζε ηνπ θαπζηήξα γηα ηε ιεηηνπξγία κε ην πεηξέιαην.  

 Μέηξεζε-ξύζκηζε γηα βειηίσζε βαζκνύ απόδνζεο, ξύζκηζε θαη κέηξεζε θαπζαεξίσλ.  

 Καηαγξαθή ζε θύιιν ειέγρνπ ζπληεξεηή ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ΠΔΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΔΚ 2654Β/09-11-2011).  

 Καζαξηζκόο θίιηξνπ πεηξειαίνπ.  

 Καζαξηζκόο ή αληηθαηάζηαζε κπεθ.  

 Καζαξηζκόο – ξύζκηζε ειεθηξνδίσλ ηνληζκνύ – ζπηλζήξα.  

 Ρύζκηζε αλαινγίαο αέξα – θαπζίκνπ.  

 Έιεγρνο δηαξξνώλ θαπζίκνπ & θαπζαεξίσλ.  

 Έιεγρνο αζθαιηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ιέβεηα – θαπζηήξα.  

 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ θπθιώκαηνο απηνκαηηζκνύ έλαξμεο-δηαθνπήο θαύζεο, ησλ νξγάλσλ 

αζθαιείαο (ζεξκνζηάηεο, βαιβίδεο αζθαιείαο) θαη έλδεημεο (ζεξκόκεηξα, καλόκεηξα).  

 Παξαθνινύζεζε θαη επηζθεπή βιαβώλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν (εθηόο ηεο 

αμίαο ησλ αληαιιαθηηθώλ).  

 πληήξεζε ησλ ζσκάησλ θαινξηθέξ   

 Γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ κεγαιύηεξε ή ίζε ησλ 400 kW επηβάιιεηαη ν 

έιεγρνο θαη ε δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ από 15 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο κέρξη 30 Απξηιίνπ 

ηνπ επόκελνπ έηνπο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη ε θαηαρώξηζή ηνπο ζε ζρεηηθό βηβιίν 

κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ, ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ή ηηο θαηά ηόπνπο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 

ηελ ακνηβή ηεο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ θαη ιίπαλζεο 

θαζώο θαη ε απνζηνιή ηερλίηε ζε πεξίπησζε βιάβεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ε αμία αληαιιαθηηθώλ 

πνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ ιόγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο ή θαθήο ρξήζεο.  

 

 

Eσθύνη ηοσ αναδότοσ.  

Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη ηε ζρεηηθή άδεηα πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία (ΠΓ 362/2001-ΦΔΚ 254Α/22-10-2001), όπσο ηζρύεη. Δπίζεο λα 

δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε, πηζηνπνηεηηθό ISO πνπ ζα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά. Με επζύλε ηνπ αλαδόρνπ κεηά από ζπλελλόεζε κε ην Γ/ληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζα 

θαζνξίδεηαη ε εκέξα ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο ζπκπιεξώλεη θαη ππνγξάθεη ππνρξεσηηθά ην 

θύιιν ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ΠΔΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΔΚ 2654Β/09-11-2011), θαζώο θαη ην θύιιν εθηύπσζεο 

ηνπ ειεθηξνληθνύ θαπζαλαιπηή γηα θάζε ιέβεηα θαη ηα παξαδίδεη ζην Γ/ληή θάζε ρνιηθήο 

Μνλάδαο.  

Γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ ζα δηελεξγεζνύλ από ηα ζπλεξγεία ηνπ 

Αλαδόρνπ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελόο έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί πξόβιεκα αλαθνξηθά κε πιεκκειή ζπληήξεζε ή ηελ αλεπαξθή επηζθεπή θάπνηαο 

ζπζθεπήο από ηελ Τπεξεζία, ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε θαη αληηξξήζεηο από ηνλ Αλάδνρν.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ζύκθσλα 

κε ην ΠΓ 114/2012 «Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ γηα ηελ 



επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαύζεο πγξώλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνύ 

λεξνύ, θαζνξηζκόο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ θαη πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο απηήο από θπζηθά πξόζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο (ΦΔΚ 199Α/2012).  

Ο αλάδνρνο παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ιεβήησλ γηα όιε ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο 2019-2020 θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο, ππνρξενύηαη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ρσξίο Κακία 

επί πιένλ ρξέσζε, πιελ ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ θαη ζα βαξύλνπλ ην 

Ν.Π.Γ.Γ. ‘ρνιηθή Δπηηξνπή Β’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Πύδλαο Κνιηλδξνύ».  

 

Η πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ζηα Γξαθεία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έσο ηελ Παξαζθεπή 6/12/2019 

θαη ώξα 14:00 π.κ  Κ.Καξακαλιή 38, Αηγίλην 603 00, Σει.2353/350108 

ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : aiginio@otenet.gr (Τπ΄όςε ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/βαζκηαο) 

 

 
      

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

ΠΛΑΣΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  
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