ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ-ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1.- ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας είναι να καθοριστούν τα πλαίσια , μέσα στα οποία θα
εκτελεστούν εργασίες συντήρησης – ρύθμισης , εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων
του Δήμου Καστοριάς .
2.- ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης ορίζεται το σύνολο των συσκευών,
κατασκευών, διατάξεων, μηχανισμών κ.λπ. που παραλαμβάνει θερμική ενέργεια από μια
πηγή (εστία παραγωγής της θερμότητας) μέσω ενός φορέα μεταφοράς θερμότητας
(θερμαντικού μέσου) και την κατανέμει σε διάφορους χώρους προκειμένου να καλύψει
απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερμοκρασία αυτών των
χώρων σε επιθυμητά επίπεδα. Περιλαμβάνει συνήθως το λέβητα, το σύστημα διανομής, τα
θερμαντικά σώματα, το σύστημα προσαγωγής και αποθήκευσης καυσίμου, τον καυστήρα, το
δίκτυο απαγωγής των καυσαερίων, το χώρο του λεβητοστασίου, τα συστήματα ρύθμισης και
αυτοματοποίησης της εγκατάστασης και τα συστήματα ασφαλούς λειτουργίας . Στον παρόντα
ορισμό περιλαμβάνονται και τα ατομικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης που δεν διαθέτουν
απαραίτητα λεβητοστάσιο.
Τα επιτρεπτά όρια της κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του
άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx), της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής του δείκτη
αιθάλης, και της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής της περιεκτικότητας κατ’ όγκο των
καυσαερίων σε οξυγόνο (O2) ορίζονται στη απόφαση ΟΙΚ.189533/2011 .
3.-ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα –λέβητα–
καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιμοποιούμενου καυσίμου ,γίνεται από τους
έχοντες την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ουδείς
άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης – ρύθμισης, με συνυπευθυνότητα του
κατά το άρθρο 6 υπευθύνου της εγκατάστασης .
4.- ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΝΜΑΝΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ .
Ο ανάδοχος συντηρητής ,αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο
προσωπικό, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες
των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του
Ελληνικού Κράτους , ΤΟΤΕΕ , ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ, κλπ, ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς
ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών.
Στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη την
εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών πάσης φύσεως) λειτουργία των
εγκαταστάσεων εντός των ορίων ευθύνης του .
Αντιμετώπιση βλαβών, έκτακτες συντηρήσεις , αναβαθμίσεις και ετήσια περιοδική τακτική
συντήρηση των σαράντα οκτώ (48) συστημάτων λέβητα-καυστήρα-καπνοδόχου σύμφωνα με
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 , ο καθαρισμός και τήρηση του βιβλίου συντήρησης . Η κάθε είδους ενέργεια,

επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για
τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση .
Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - ρύθμισης ώστε να επιτευχθούν οι όροι σωστής
λειτουργίας , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 , της απόφασης αρ. πρωτ.
ΟΙΚ.189533/2011-11-09 .
Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση (συμπεριλαμβανομένης και της
ρύθμισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής
υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το
φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή Παραρτήματος 2
(Παρ.1 απόφασης αρ. πρωτ. ΟΙΚ.189533/2011-11-09) και να το παραδίδει (το πρωτότυπο)
στον υπεύθυνο της εγκατάστασης .
Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα
προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή
λειτουργία του συστήματος καυστήρα - λέβητα - καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και
προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και
ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης .
Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής διαθέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση
του οργάνου εκτός των μετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια μέσου του οργάνου
είτε ιδιοχείρως, τα στοιχεία του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το απόκομμα του
εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων CO και NOx του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να
εκφράζονται σε περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο αναφοράς 3% (ή 10% για τη
βιομάζα), με την εφαρμογή των σχέσεων του Παραρτήματος 3 (Παρ.2 απόφασης αρ. πρωτ.
ΟΙΚ.189533/2011-11-09).
Η αξιοπιστία μέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να
ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρμόδια
εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιμολόγιο ή βεβαίωση της
αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει
να γίνεται από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρμόδια εργαστήρια
διακρίβωσης, κατά τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του
οργάνου, εκτός και αν από τον ετήσιο έλεγχο προκύπτει ανάγκη για βαθμονόμηση, νωρίτερα.
5.- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση, όπως καύσιμα,
λιπαντικά, κλπ., καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, και πλην των
περιπτώσεων βλαβών, υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, προμηθεύονται με μέριμνα και ευθύνη
του ΕΡΓΟΔΟΤΗ,
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα
εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία
και την ασφάλεια αυτής .
6. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα
προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία
χρησιμοποιεί. Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι’ αυτές
τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές
με αυτές εκτός αν η ζημιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των
αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.
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7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωσης έκτακτης ανάγκης το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ακολουθεί τις
οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο του των κτιρίων του Νομικού
Προσώπου του Δήμου Καστοριάς στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράμματα,
σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από την σύμβαση.

9.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με:
α) Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ/17Δεκ.1953, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις).
β) Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΔΕΥΑΚ κλπ.
γ) Τους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς,
Γερμανικούς, Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.
δ) Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών.
ε) Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας .
Στ)την απόφαση Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/09 Νοε 2011 .
10.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από
τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή τον επιβλέποντα για κάποια εργασία, η οποία κάνει αμφίβολη την
αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από
τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να
υποβάλλει αμελητί, με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, τις αντιρρήσεις του .
11.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
Καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης τηρείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ
ημερολόγιο, στο οποίο εγγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και
ανωμαλίες στο έργο, όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών ή οποιαδήποτε
σχετικά στοιχεία στη σύμβαση απαιτούνται .

Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Τουμπίδης Κοσμάς
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μόκκας Ανδρέας
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός
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