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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 
Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, 
γνωστοποιεί στους οικονοµικούς παράγοντες την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας και 
τοποθέτησης για την επισκευή των εγκαταστάσεων θέρµανσης του  3ου Γυµνασίου, του 3ου Λυκείου Κηφισιάς και 
του  Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 

 
Η εν λόγω τεχνική έκθεση αφορά σε προµήθεια υλικών µε την τοποθέτηση για την εύρυθµη λειτουργία και επισκευή 
των εγκαταστάσεων θέρµανσης σχολείων, ενόψει της νέας σχολικής περιόδου 2020-2021. Στόχος της επισκευής των 
εγκαταστάσεων είναι κατά πρώτον η ασφάλεια, ακολούθως η επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης του συστήµατος και 
κατ’ επέκτασιν η αποφυγή ενεργειακής σπατάλης. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα γίνει από εξειδικευµένους, 
έµπειρους και πιστοποιηµένους τεχνικούς που θα συντάξουν και τα σχετικά φύλλα ελέγχου. 
Κατά την τακτική ετήσια συντήρηση των συστηµάτων, διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν σηµαντικές βλάβες λόγω 
παλαιότητας και χρήσης, οι οποίες χρίζουν άµεσης επέµβασης. 
Συγκεκριµένα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά και εργασίες:  
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - (Οδός Πελοποννήσου 3, ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς) 
• Προµήθεια και αντικατάσταση αυτόµατου πλήρωσης δικτύου θέρµανσης λόγω δυσλειτουργίας. 
• Προµήθεια και αντικατάσταση επιβραδυντών καυσαερίων του λέβητα λόγω σηµαντικής φθοράς 
• Προµήθεια υλικών µε την τοποθέτηση για την επισκευή του λέβητα, λόγω απώλειας θερµότητας από την πλευρά 

της πλάτης αυτού. 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - (Οδός Πατρών 13, ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς) 
• Προµήθεια και αντικατάσταση υαλοκόρδονων στεγανοποίησης στις πόρτες των 2 λεβήτων, λόγω σηµαντικής 

φθοράς. 
• Προµήθεια και αντικατάσταση εγχυτών φυσικού αερίου στον καυστήρα λόγω σηµαντικής φθοράς. 
• Προµήθεια και αντικατάσταση ηλεκτροδίων (έναυσης/ ιονισµού) καυστήρα, λόγω σηµαντικής φθοράς. 
• Ενεργοποίηση διαβάθµιας λειτουργίας των καυστήρων, για επίτευξης οικονοµικότερης λειτουργίας. 
• Τοποθέτηση βιβλίου καταγραφής µετρήσεων εντός του λεβητοστασίου, όπως απαιτείται βάσει ΦΕΚ 2654 . 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - (Οδός Ελ.Βενιζέλου 173, ∆ηµοτική Ενότητα Ερυθραίας) 
• Προµήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητή λόγω δυσλειτουργίας. 
• Προµήθεια υλικών µε την τοποθέτηση για την επισκευή του λέβητα, λόγω απώλειας θερµότητας από την πλευρά 

της πλάτης αυτού. 
 
Με την ολοκλήρωση κάθε επέµβασης ανά σχολική µονάδα, θα γίνεται έναρξη του καυστήρα και έλεγχος 
ορθής λειτουργίας του συστήµατος µε την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 3.968,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 

 
Όλα τα τεµάχια που θα προµηθευτούν και θα τοποθετηθούν, θα είναι πρώτης ποιότητος, αναγνωρισµένης 

µάρκας που να κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά, αµεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση, ενώ θα παραδοθούν µε 
ευθύνη του αναδόχου στον χώρο κάθε σχολείου. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, µεταφορά και 
παράδοση των προς προµήθεια ειδών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του 
στα υλικά µέχρι και την παράδοση.  

Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζηµιά στο ακέραιο. Μετά την 
ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά που 
παραδόθηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγµένα  προκληθούν από 
βανδαλισµούς ή άλλα φυσικά αίτια πχ κεραυνούς, πληµµύρες κλπ). 

 
                                                                               Ο Συντάξας 

Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 15/01/2021  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να 
αποσταλούν µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 


