
 
                                                                                      ΑΔΑ:  6Ο9246ΨΧΗΜ-8ΤΥ 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                                         ΑΔΑΜ:  16PROC005206093                    
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 10677 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035                                                                                                  
Αριθμ. Πρωτ:  951.1/ /16                                                                                                
Αριθμ. Σχεδίου:  1100                                                                                                 
ΑΘΗΝΑ,    07 /  10   /2016 
                                                                                                  

       
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Eνδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών  Συντήρησης 

Καυστήρων Κτιρίων επί της Οδού Καρ. Σερβίας 10, και Γάδστωνος 1Α, Αθήνα Ιδιοκτη- 
σίας ΜΤΝ για ένα (1) Ετος, με Δικαίωμα Ανανέωσης για  ένα (1) Επιπλέον Έτος.  

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των καθοριζομένων στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 5 της ΚΥΑ 11/ΦΕΚ 2654Β-11/189533/9-11-11, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού 
(Μ.Τ.Ν)  προτίθεται να αναθέσει τη συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας 
των καυστήρων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των κτιρίων ιδιοκτησίας 
Μ.Τ.Ν., επί των οδών Καρ. Σερβίας 10 και Γλάδστωνος 1Α, Αθήνα με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς ως ακολούθως: 
 

α. Εγκαταστάσεις Σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων επί 
της οδού Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα: 

(1).Λέβητας ΘΕΡΜΙΣ THERMOVOR DIESEL     με ονομαστική ισχύ 370.000 Kcal      

(2) Λέβητας ΘΕΡΜΙΣ THERMOVOR DIESEL     με ονομαστική ισχύ 550.000 Kcal 

(3) Λέβητας ΘΕΡΜΙΣ ΒΕΝΤΟΡΕ DIESEL           με ονομαστική ισχύ 200.000 Kcal 

β. Εγκαταστάσεις σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων επί 
της οδού Γλάδστωνος 1Α, Αθήνα: 

(1).Λέβητας SIME VULKAN DIESEL                    με ονομαστική ισχύ 200.000 Kcal 
 
 

2.  Η σύμβαση ανάθεσης  θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημέρα υπογραφής της  με  
δικαίωμα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους (εφόσον δεν εναντιωθεί εγγράφως 
κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη) και με ποσοστό αναπροσαρμογής ίσο με την τιμή 
της ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού του αμέσως προηγούμενου έτους. Στη 
σύμβαση θα περιλαμβάνονται τις παρακάτω εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται την αρχή κάθε μήνα κατά τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο έως και 
Απρίλιο), ως κάτωθι:. 

         α  Μία (1) ετήσια συντήρηση για όλους τους ανωτέρω λέβητες – 
καυστήρες που θα περιλαμβάνει: 

              (1)  Καθαρισμό λεβήτων 

              (2)  Αντικατάσταση μπεκ 

              (3) Ρύθμιση ηλεκτροδίων – σπινθήρα 

              (4) Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου 

              (5) Έλεγχος διαρροών καυσίμου συσκευής 

              (6) Έλεγχος διαρροών καυσαερίου 



              (7) Δοκιμή λειτουργίας συστήματος ανίχνευσης αερίου (αν υπάρχει) 

              (8) Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα 

              (9) Μέτρηση καυσαερίου 

              (10) Έλεγχος αερισμού λεβητοστασίου 
         β.  Επτά (7) περιοδικές μετρήσεις καυσαερίων στην αρχή κάθε μήνα κατά 
την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο έως και Απρίλιο)  και καταχώρηση των μετρήσεων 
στο θεωρημένο βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων για τους τρεις (3) λέβητες επί της οδού 
Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι αφού διενεργήσουν αυτοψία και έλεγχο στους 
προαναφερόμενους λέβητες και λάβουν υπόψη τους τύπους των μηχανημάτων, 
καλούνται να αποστείλουν σχετική οικονομική  προσφορά μέχρι 17/10/16 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00 εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου. 
 

4. Εφόσον μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών, εγκριθεί από το 
ΔΣ/ΜΤΝ η ανάθεση του έργου αυτού, με νεότερο έγγραφο θα γνωστοποιηθούν τα 
ακόλουθα : 

 α. Ο χρόνος προσέλευσης του μειοδότη για αμοιβαία υπογραφή της 
σύμβασης (Ιδιωτικού Συμφωνητικού) 

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οικονομική διεκπεραίωση  
της δαπάνης. 
 

 5.    Επισημαίνεται ότι επί του πληρωτέου ποσού της αμοιβής εργασίας 
παρακρατείται φόρος 8% για εταιρείες και 20% για φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το 
Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ. στ'.  

 

6.        Πληροφορίες/διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης 
Περιουσίας του Ταμείου, στα τηλέφωνα 210-3322035 – 34 – 40 καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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