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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Θεσ/νίκη 18/11/2021  
                 ΥΠ. Ε.&.Κ.Υ.                   

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 6936  
ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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          - ΝΠΔΔ -  ΑΦΜ997288259                                                                   
Ταχ. Δ/νση.  Παπαρρηγοπούλου 7                                                                      ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  ΤΚ54630-Θεσσαλονίκη                     

   Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης         

  Τηλ. 2313.022634-632 εσ. 127       

   Fax.  2313000703                

                                                                 
 e-mail: Promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr                                        

              s.ladas@kkpkm.gr                                                                                       

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35η/2021 
                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
                                                   (αρ. 50 και αρ.53 του Ν.4782/2021) 
        Εργασίες χημικού και μηχανικού καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων, 
σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και την απόφαση ΔΣ 45η/11-11-2021 θέμα 4ο . 
 
                     
 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 
μας  για τις Εργασίες χημικού και μηχανικού καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων   
 Η κατάθεση της προσφοράς πρέπει να γίνει σε κλειστό φάκελο έως την 25/11/2021 

 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση Ανάθεσης –Έγκρισης Δαπάνης άνω των 2.500,00€ +ΦΠΑ                 
σύμφωνα με τον Ν.4412/16 Θα απαιτηθεί να μας προσκομίσετε τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:  
➢ Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης 
➢ Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ για το προσωπικό και για την ατομική επιχείρηση και την προσωπική του 

ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό. 
➢ Υ.Δ. Μητρώου και για εταιρία του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου καθώς και των μελών του 

ΔΣ.(επισύναψη στο mail). 
➢  Υ.Δ. Αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών  της 35ης/2021 πρόσκλησης και την καλή εκτέλεση για τις 

Εργασίες χημικού και μηχανικού καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων   
 

 
Η Ανάθεση παροχής υπηρεσιών  θα  γίνει με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον COVID-19   
που ισχύουν   και την προσκόμιση των πιστοποιητικών   εμβολιασμού  
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Α)   Ακολουθεί η Τεχνική Έκθεση  : 
 

                                                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.6171/25-10-2021 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.500,00 ευρώ, στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.  
 
Παρακαλώ όπως προβείτε σε πρωτογενές αίτημα για την έγκριση της δαπάνης για Εργασίες χημικού και 
μηχανικού καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων. 
Στο Θ.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων στις 5-07-2001 εγκαταστάθηκαν τρεις (3) ατμολέβητες στο κεντρικό 
λεβητοστάσιο του Ιδρύματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των τριών (3) εγκατεστημένων και σε 
λειτουργία ατμολεβητών στο κτίριο Β2 είναι τα ακόλουθα: 

• Ατμολέβητας Χαλύβδινος, κυλινδρικός, Οριζόντιος, Αεραυλωτός, τριπλής διαδρομής των 

καυσαερίων, δύο μέσω του φλογοσωλήνα και μία διαμέσου των φλογοαυλών.  

• Ικανότητα παραγωγής ατμού                                                         1100 kg/h 

• Θερμαντική ικανότητα670.000kcal/h 

• Πίεση λειτουργίας                                                                             0,5 bar 

• Πίεση υδραυλικής δοκιμής                                                                  7 bar 

• Θερμαινόμενη επιφάνεια                                                                      28m2 

• Διάμετρος κυλινδρικού περιβλήματος    1280mm 

• Μήκος χωρίς καυστήρα                    2850mm 

 

 Για τη βέλτιστη λειτουργία και την επίτευξη αυξημένης απόδοσης των τριών (3) ατμολεβητών 

προτείνεται μηχανικός και χημικός καθαρισμός τους καθώς και της δεξαμενής νερού (μόνο μηχανικό 

καθαρισμό). Ο Ανάδοχος θα επιλέξει την ποσότητα και το είδος των χημικών ανάλογα με: 

• Διαστάσεις ατμολεβητών 

• Φύση των αποθέσεων (άλατα, σκουριές, οξείδια, λεβητόλιθος, υπολείμματα πετρελαιοειδών κτλ) 

• Αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον καθαρισμό των επικαθίσεων σε συνδυασμό με το να μην 

υποστούν φθορά και διαβρώσεις τα μέταλλα των ατμολεβητών. 

Οι παραπάνω ποσότητες δεν θα είναι λιγότερες από 1550kg ανόργανου οξέος, 60kgβάσης(πχ καυστική 

σόδα) και ενός φύλλου περμανίτη. 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει προσωρινή μονάδα ανακυκλοφορίας των υγρών καθαρισμού. 

Η μονάδα αυτή θα αποτελείται από: 



 

 

[3] 

 

• Δεξαμενή η οποία θα είναι από υλικό κατάλληλης αντοχής για τα διαβρωτικά χημικά που θα 

χρησιμοποιηθούν και με μέγεθος το οποίο θα επαρκεί για τη διάλυση και την ανακυκλοφορία των 

χημικών  

• Σωληνώσεις και αντλίες από υλικό κατάλληλης αντοχής για τα διαβρωτικά χημικά που θα 

χρησιμοποιηθούν συνδεδεμένα στις εισόδους εξόδους των λεβητών 

Τα χημικά θα προστίθενται σταδιακά με συνεχή έλεγχο του διαλύματος (έλεγχος αλκαλικότητας, 

οξύτητας των ανακυκλοφορούμενων υγρών και των  διαλελυμένων μετάλλων) για την καλύτερη 

προστασία του εξοπλισμού. Μετά την εξουδετέρωση, θα ακολουθήσει ξέπλυμα με νερό και το PH του 

διαλύματος θα ρυθμιστεί στο PH=7 (ουδέτερο) στους λέβητες. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία των ατμολεβητών μετά τις 

εργασίες των καθαρισμών καθώς και για μία μέτρηση καυσαερίων σε κάθε λέβητα. 

Ο Ανάδοχος θα τηρήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία καθώς τα χημικά 

που θα χρησιμοποιηθούν ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων ( hazardous). Θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν με τη μέγιστη προσοχή και να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται τηρώντας τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των χημικών προϊόντων και του χημικού 

καθαρισμού καθώς και την ακεραιότητα της μηχανολογικής εγκατάστασης των ατμολεβητών. 

Η όλη επικινδυνότητα της διαδικασίας του χημικού καθαρισμού απαιτεί συνεχή παρακολούθηση όλων 

των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες. 

Απαιτείται επιβλέπων μηχανικός και τεχνίτες αρκετοί για κάθε βάρδια. 

Για τον μηχανικό καθαρισμό των ατμολεβητών ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Καθαρισμός με ειδικές βούρτσες εσωτερικά των τούμπων των ατμολεβητών 

• Άνοιγμα των ανθρωποθυρίδων και αφαίρεση υπολειμμάτων εσωτερικά των λεβητών. 

• Για τις φλάντζες των θυρίδων θα χρησιμοποιηθούν φύλλα περμανίτη. 

Για το μηχανικό καθαρισμό της μεταλλικής δεξαμενής νερού (διαστάσεων 2X1X1,3m) ο Ανάδοχος θα 

εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Άδειασμα και ψύξη της δεξαμενής νερού 

• Αφαίρεση υπολειμμάτων στο πυθμένα μέσω της ανθρωποθυρίδας 

• Με κατάλληλο πιεστικό θα γίνει καθαρισμός εσωτερικά της δεξαμενής νερού. 

 
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  

 
 

Γεωργιάδης  Νικόλαος 
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Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Το κριτήριο  αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς  χωρίς το ΦΠΑ και  
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης και στη συνέχεια η   πληρότητα των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών του αναδόχου.    

Γ) ΣΥΜΒΑΣΗ  
Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών για τις  Εργασίες χημικού και μηχανικού 
καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων με τον οριστικό ανάδοχο και παρακολούθηση 
από την επιτροπή καλής εκτέλεσης του παραρτήματος.   

Δ) ΠΛΗΡΩΜΉ 
Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών του αναδόχου και την βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης από την επιτροπή που θα ορισθεί από την διοίκηση. Θα γίνουν επί του τιμολογίου  οι νόμιμες 
κρατήσεις δημοσίου.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Η  
                                                                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                                                                             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΚΚΠ -ΠΚΜ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις: 
     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  

      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση) 

      β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των 
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4(δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες),396 παρ. (δωροδοκία στον ιδιωτικό 
τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

  γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών  συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής 
βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
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υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα 
εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με το ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την 
ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.4689/2020 (Α’ 103) , 
     δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης – πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α’ 103). 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για  τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.4557/2018 (Α’ 
139),   

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
 
 
 

 Ημερομηνία:      ../../20... 

 

Ο – Η Δηλών 

 

 

 

                                                                                                                                                                          (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 

με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσ 
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