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Α.Π.: ΔΙΚΤ/2019/172 

 

Αθήνα, 11/06/2019 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα  
φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο 
του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, 
Αθήνα» 

 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης 
από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΔΙΚΤ/2019/30 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005077170, το 
ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την  «προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα  φυσικού αερίου σε 
αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα»,  
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και 
την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 
 

Είδος   Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα  φυσικού αερίου σε 
αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα 
πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, 
Αθήνα. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  6.048,39 € προ ΦΠΑ    
7.500,00 € με Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως 
φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου.  

CPV 45331100-7 

KAE 1100000000 
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Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης 

ΑΔΑ:6Ε2ΩΟΡ9Υ-3ΡΦ 

 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη προσφοράς 

  
Οι  προσφορές  κατατίθενται εντός φακέλου και  πρέπει να 
περιέχουν τα εξής:  
 

1. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή 
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με 
την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την 
εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας. 

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι : 
i. Δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
(άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

ii. Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

iii. Η προσφορά του ισχύει για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς. 

iv. Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  και των τεχνικών προδιαγραφών και 
ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
καθώς και ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους που 
προβλέπεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου και ότι 
δεσμεύεται για την τήρηση των απαιτήσεων, των 
κανονισμών, των αποφάσεων, διαταγμάτων, 
προτύπων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί 
εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

v. Παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή 
ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας. 
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vi.  Αναλαμβάνει τη δωρεάν συντήρηση του 
εξοπλισμού - των συστημάτων  που θα 
εγκαταστήσει  για δυο έτη από την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας.  

vii. Όλα τα υπό προμήθεια είδη απαιτείται να είναι 
επώνυμου κατασκευαστή, καινούργια, λειτουργικά 
και αυθεντικά και να διαθέτουν σήμα 
συμμόρφωσης σε εθνικά, ευρωπαϊκά πρότυπα προς 
τους διεθνούς κανονισμούς και αναφορά της  
διάρκεια της εγγυήσεως τους. 
 

3. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης, όπως αυτά ισχύουν κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς (ευκρινή 
φωτοαντίγραφα), από τα οποία να προκύπτουν: 
i) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 
(ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους). 

ii) Τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με 
την υπογραφή τους. 

4. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Παράρτημα Α’) και κατάθεση από τον 
συμμετέχοντα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.   

5. Συμπληρωμένος και Υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της 
παρούσης. 

6. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα πχ, prospectus, αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές, οδηγίες συντήρησης, εικόνες, 
φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι 
άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη 
συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

  
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 
συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης για την 
υπογραφή. 

Τεχνικές προδιαγραφές / 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 
σε φάκελο  τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ,  επί της οδού Τσαμαδού 7 – Αθήνα  
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ΤΚ.10683,  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05/07/2019 και 
ώρα 11.00 π.μ. 
2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα 
διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 
 

Υπογραφή Σύμβασης Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει εντός πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Διευκρίνιση 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 
αφορούν στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους 
του. 

Κριτήριο κατακύρωσης  Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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Ισχύς προσφορών  Η προσφορά πρέπει να ισχύει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)  
ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Κατακύρωση 
αποτελεσμάτων/Χρόνος -
τόπος παραλαβής  

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ,ο  Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει  την  προμήθεια, εντός εξήντα  (60) ημερών. 

Τρόπος πληρωμής  Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό 
τραπέζης του δικαιούχου, εντός τριάντα  (30) ημερών από την   
οριστική παραλαβή της προμήθειας.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να 
προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής 
ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της 
πληρωμής. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64,  
Ν.4172/2013),παρακράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ(άρθρο 44 
Ν.4605/2019),παρακράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.(άρθρο 
350,Ν.4412/2016),παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας(άρθρο 
3,Ν.3580/2007). 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210-5200800 εσωτ. 17215 
Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου 
mail: accounting2@kethea-exelixis.gr 
Τεχνικά  Θέματα :  210.9241993-6 (εσωτ.257) κος Πέττας 

Ματαίωση διαδικασίας    Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 
ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των 
όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι 
συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 
λόγο. 

Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ 
αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 
δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας της Υπηρεσίας. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 
εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 
 

 
Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  

 
Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 

mailto:accounting2@kethea-exelixis.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα  φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας 

εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 

Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα. 

 

Αρχικά, θα εγκατασταθεί το νέο δίκτυο φυσικού αερίου από χαλυβδοσωλήνα μεσαίου τύπου σύμφωνα με 

το πρότυπο ELOT ΕΝ 10255, ακολουθώντας την όδευση που υπάρχει στα σχέδια, ώστε να συνδέσει το 

μετρητή αερίου με τον καυστήρα. Ο χαλυβδοσωλήνας θα χρωματιστεί σε όλο το μήκος του με κίτρινο 

χρώμα, προκειμένου να επισημανθεί ότι χρησιμοποιείται για μεταφορά φυσικού αερίου. Στην όδευση του 

χαλυβδοσωλήνα μέσα από τους χώρους του κτιρίου στο ισόγειο, όπου δεν υπάρχει μόνιμος αερισμός βάση 

του ισχύοντος κανονισμού Φυσικού Αερίου, θα είναι προστατευμένη σε όλο το μήκος της με στεγανή 

γυψοσανίδα αεριζόμενη στα δυο άκρα. 

Ο μετρητής αερίου θα εντοιχιστεί σε ειδικό ερμάριο που θα τον προστατεύει από βανδαλισμούς, ενώ 

σύμφωνα με το σχέδιο θα εγκατασταθεί ηλεκτροβάνα αποκοπής της παροχής μετά το μετρητή. Ο 

υφιστάμενος καυστήρας πετρελαίου θα αποξηλωθεί και θα εγκατασταθεί νέος καυστήρας φυσικού αερίου  

που θα καλύπτει την ισχύ του υφιστάμενου λέβητα (50 kW). Επιπλέον, θα αποξηλωθεί και θα 

απομακρυνθεί και η δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και ο σωλήνας που τη συνδέει με τον καυστήρα. 

Στο λεβητοστάσιο, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος καπναγωγός με καπναγωγό inox διπλού τοιχώματος 

διαμέτρου Φ 15 cm. Η υφιστάμενη καπνοδόχος είναι παλιά και είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιηθεί γιατί 

μπορεί να δημιουργήσει υγροποιήσεις. Η καπνοδόχος inox διπλού τοιχώματος διαμέτρου Φ 14 cm που 

προβλέπεται στη μελέτη, μπορεί είτε να εγκατασταθεί δίπλα στην υφιστάμενη καπνοδόχο, είτε να 

τοποθετηθεί περαστή μέσα στην υφιστάμενη, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη διατομή της. 

Στο διάδρομο, πριν την είσοδο στο λεβητοστάσιο, θα εγκατασταθεί κομβίο για τη χειροκίνητη 

απενεργοποίηση της ηλεκτροβάνας και την αποκοπή της παροχής φυσικού αερίου. Επιπλέον, θα 

εγκατασταθούν τρείς ανιχνευτές διαρροής φυσικού αερίου στους χώρους που υπάρχει διέλευση φυσικού 

αερίου, δηλαδή στο υπόγειο, στο ισόγειο και στο λεβητοστάσιο του κτιρίου. 

Στην τελική κατάσταση της προμήθειας, θα πρέπει τα ανοίγματα στην κουζίνα του υπογείου να μην 

επικοινωνούν με το άνοιγμα αερισμού (cour-anglaise) του λεβητοστασίου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, να προσκομίσει τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά υλικών στην Εταιρία Διανομής Αερίου και να παραδώσει το δίκτυο φυσικού αερίου σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί επίσης και κάθε υλικό ή μικροϋλικό ή εργασία που δεν 

αναφέρεται, αλλά απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης αερίου, όπως ενδεικτικά 

σωληνώσεις αερίου, βάνες, φίλτρο αερίου, αντικραδασμικός σύνδεσμος, κτλ.     
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Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου 
τύπου διαμέτρου 1 ins  
   

 Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ή 
ΕΝ 10226-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 
και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα 
φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά 
(καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (976 / Β / 28-03-2012), 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
( 22 m)  

 
Μέτρα  

     
       
 

  
 
 Ηλεκτροβάνα διακοπής δικτύου φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 1 ins  
 
      Ηλεκτροβάνα διακοπής δικτύου φυσικού αερίου, για την εγκατάστασή της μετά το μετρητή 
αερίου δηλ. Προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης και δοκιμών, 
σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 
και 1 bar (967 / Β / 28-03-2012), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

     
      
 

  
 Σφαιρικη βαννα ασφαλείας διακοπής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 

1 ins  
   

      Σφαιρικη βαννα ασφαλείας διακοπής φυσικού αερίου με μηχανισμό θερμικής απελευθέρωσης 
από ατσάλι, για τη σύνδεση συσκευών αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW σύμφωνα με ΕΝ331 
και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C και 
θερμοκρασία απελευθέρωσης (ΤΑΕ) 100C - 8K σε ευθεία ή γωνιακή διάταξη με θηλυκό 
τέλος/θηλυκό ρακόρ,  δηλ. Προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης και 
δοκιμών, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  
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 Καυστήρας φυσικού αερίου , ισχύος 50 kW  
 

   
 
      Καυστήρας φυσικού αερίου, κατάλληλος γιά λέβητα ισχύος 50 kW, για παροχή φυσικού αερίου 
1,6 - 5,2 Νm3/h, με δείκτη προστασίας στεγανότητας τουλάχιστον IP40, με όλα τα εξαρτήματα και 
συσκευές (π.χ. φλάντζες αλουμινίου, θερμομονωτικό παρέμβυσμα, κτλ). Ο καυστήρας θα 
περιλαμβάνει: 
 
1. Ανεμιστήρα φυγοκεντρικό με πτερύγια ανεστραμμένα προς τα εμπρός 
2. Καπάκι καυστήρα επενδεδυμένο με ισχυρό ηχοαπορροφητικό υλικό 
3. Ντάμπερ αέρος ολικού φραγμού του αέρα, με εξωτερική ρύθμιση 
4. Μονοφασικό ασύγχρονο κινητήρα 230 V, 50 Hz 
5. Κεφαλή καύσης αποτελούμενη από: 
α) κεφαλή καύσης από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τη θερμοκρασία 
β) ηλεκτρόδιο έναυσης 
γ) ηλεκτρόδιο ιονισμού 
δ) διανεμητής αερίου 
ε) δίσκος σταθεροποίησης της φλόγας 
6. Παρατηρητήριο φλόγας 
7. Ρυθμιζόμενο πιεσοστάτη αέρα που εξασφαλίζει το μπλόκο του καυστήρα σε περίπτωση 
ανεπαρκούς ποσότητας αέρα καύσης 
8. Αντιπαρασιτικό ηλεκτρικό φίλτρο προστασίας 
 
Το άρθρο περιλαμβάνει τον καυστήρα, τα εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και ρυθμίσεως για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του 
καυστήρα.    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  
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 Προστατευτικό ερμάριο μετρητή φυσικού αερίου   
 

   
 
      Προστατευτικό ερμάριο μετρητή φυσικού αερίου, ανοξείδωτο σε inox χρώμα, κατάλληλων 
διαστάσεων για εγκιβωτισμό του μετρητή αερίου και προστασία του από βανδαλισμούς, ήτοι 
ερμάριο και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

       
 

  
  

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins   
 

   
 
      Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7755 έως 1ins .    
 
( 22 m)   

 
Μέτρα  

     
       
 

  
 
 Πατητό κομβίο συναγερμού αερίου   
 

   
 
      Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη  λειτουργία του συστήματος ανίxνευσης 
αερίου, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  
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 Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου με ενσωματωμένη σειρήνα   
 

   
 
      Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου με ενσωματωμένη σειρήνα, μετά των υλικών και 
μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση,  δοκιμή και παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία    
 
( 1 Τεμ. )  

 
Τεμάχιο  

 

  
 
 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
 
( 40 m)  

 
Μέτρα  

     
       
 

   
  

 
 
Αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου καπναγωγού, του 
καυστήρα πετρελαίου και της δεξαμενής πετρελαίου   

 

 
   

 
      Αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου καπναγωγού, του καυστήρα πετρελαίου και 
της δεξαμενής πετρελαίου, δηλαδή αποξήλωση, φόρτωσή τους επί αυτοκινούμενου οχήματος και 
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, ανηγμένο σε εργασία τεχνίτη και βοηθού.    
 
( 1 κ.α. )  

 
Κατ' αποκοπήν  
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 Καπνοδόχος ανοξείδωτη, κυκλική, διπλού τοιχώματος inox-inox, 

μονωμένη,  διαμέτρου Φ14 cm  
 
      Καπνοδόχος ανοξείδωτη, κυκλική, διπλού τοιχώματος inox-inox, μονωμένη με εσωτερική 
επένδυση πετροβάμβακα, ελικοειδής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων αλλαγής 
διεύθυνσης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρουλικών επι τόπου, εργασία τοποθέτησης και 
σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
 
( 18 m)   

 
Μέτρα  

 

  
 
 Καπναγωγός ανοξείδωτος, κυκλικός, διπλού τοιχώματος inox-inox, 

μονωμένος,  διαμέτρου Φ15 cm  
 

   
 
      Καπναγωγός ανοξείδωτος, κυκλικός, διπλού τοιχώματος inox-inox, μονωμένος με εσωτερική 
επένδυση πετροβάμβακα με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια, 
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως    
 
( 2 m )  

 
Μέτρα  

     
       
 

  
 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 

κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
 
      Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, 
για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω 
των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
(13,2m2           Τετραγωνικά μέτρα )  
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 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.   
 
 (α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 
 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς 
ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές 
στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα 
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, 
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
( 52,8 Kg  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί επίσης και κάθε υλικό ή μικροϋλικό ή εργασία που 

δεν αναφέρεται, αλλά απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης αερίου, όπως 

ενδεικτικά σωληνώσεις αερίου, βάνες, φίλτρο αερίου, αντικραδασμικός σύνδεσμος, κτλ.     

 
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος .   

 

H προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

 

Ο  Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

      

      

      

      

  ΣΥΝΟΛΟ    

      

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση φόρου εισοδήματος 

(άρθρο 64, Ν.4172/2013),  0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 44, Ν.4605/2019), 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

(άρθρο 350, Ν.4412/2016), και  2% υπέρ ψυχικής υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007). 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.   

 

H προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Ο  Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 


