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Ετήσια Επίσκεψη Τεχνικού

Μια ετήσια επίσκεψη αδειοδοτημένου τεχνικού 
καυσίμων προς εκτέλεση των κατωτέρω:

Στον Καυστήρα: Τακτική συντήρηση, βάσει 
οδηγιών κατασκευαστή, ανάλυση καυσαερίων, 
ρύθμιση βέλτιστης ποιότητας καύσης, έκδοση 
εντύπου συμμόρφωσης καύσης (απαιτείται από 
το ΥΠΕΚΑ).

Στον Λέβητα: Έλεγχος στεγανότητας, δοκιμή 
πίεσης, έλεγχος απόδοσης, έλεγχος και ρύθμι-
ση πίνακα και αυτοματισμών. 

Στην Καμινάδα: Μέτρηση ελκυσμού, οπτικός 
έλεγχος διαρροών και διαβρώσεων, έλεγχος 
απορροής συμπυκνωμάτων, καθαρισμός κα-
πναγωγού και θυρίδας επίσκεψης.

Στο Λεβητοστάσιο: Έλεγχος πυροσβεστικών 
μέσων, ανιχνευτών και ασφαλιστικών αυτο-
ματισμών, αερισμού λεβητοστασίου, επιθεώ-
ρηση χώρου και φωτισμός. Οπτικός έλεγχος 
στεγανότητας δικτύου ζεστού νερού, έλεγχος 
ρυθμιστικών, βανών και λοιπών διατάξεων 
(ασφαλιστικά, αυτόματοι πλήρωσης, δοχείο δι-
αστολής κτλ). Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα, 
έλεγχος καλωδίωσης λεβητοστασίου, έλεγχος 
αυτοματισμών (χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες, 
υδροστάτες), ασφαλειών και γειώσεων. Έλεγ-
χος στεγανότητας δικτύου παροχής καυσίμου 
και λειτουργίας διατάξεων ροής και διακοπής. 
Έλεγχος κυκλοφορητή. Έλεγχος και καταμέτρη-
ση ανοδικής προστασίας. 

Στον επίτοιχο διαμερίσματος: Τακτική συντή-
ρηση επίτοιχου βάσει εγχειριδίου κατασκευα-
στή, ανάλυση καυσαερίων, ρύθμιση βέλτιστης 
ποιότητας καύσης, έκδοση εντύπου συμμόρ-
φωσης καύσης, έλεγχος δικτύων και διατάξε-
ων καυσίμου, δικτύων και διατάξεων νερού 
θέρμανσης και ΖΝΧ, υδραυλική εξισορρόπηση 
θερμαντικών σωμάτων, έλεγχος θερμοστατών.   

Ο Πελάτης

Αποδέχεται την δέσμευση του να μελετήσει τους 
όρους της παρούσης, να τους επικοινωνήσει σε 
όλους τους χρήστες του κτιρίου, και με την υπο-
γραφή της παρούσης δηλώνει την πλήρη και από-
λυτη συμφωνία του ως προς το όλο περιεχόμενο 
και ότι δεν έχει καμία παρατήρηση ή απορία.

Αναλαμβάνει την φροντίδα των χώρων, σχετικά 
με την καθαριότητα και απολύμανση καθώς και 
την ασφάλεια και λειτουργικότητα των, όπως κα-
θορίζει η σχετική νομοθεσία. 

Οι εργασίες θα προγραμματίζονται από κοινού με 
την Icon Group στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
με μέριμνα του πελάτη.

Η Icon Group

Αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα για διάστημα 
όχι λιγότερο των τριών ετών την τακτική συντή-
ρηση, υποστήριξη και συμμόρφωση του κτιρίου 
με το ισχύον νομικό πλαίσιο και την πολιτική ορ-
θής χρήσης, ασφαλούς λειτουργίας και προστασί-
ας του περιβάλλοντος.

Δεσμεύεται

• Να εκτελέσει εκτενή αυτοψία και καταγραφή 
των στοιχείων της μηχανολογικής εγκατάστασης 
του κτιρίου, υπό την εποπτεία Μηχανολόγου Μη-
χανικού.

• Να συλλέξει όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας των 
συσκευών*.

• Να εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους 
και τακτικές εργασίες που αφορούν στο κεντρικό 
σύστημα θέρμανσης καθώς και τα συσχετιζόμενα 
με αυτό συστήματα, δίκτυα, διατάξεις και δευτε-
ρεύουσες συσκευές σε συγκεκριμένο προκαθορι-
σμένο χρονοδιάγραμμα.

• Να ενημερώσει και εκπαιδεύσει τον εκάστοτε 
υπεύθυνο του κτιρίου σχετικά με την ορθή χρήση 
της εγκατάστασης.

Tεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη από τμήμα μηχανικών που 
περιλαμβάνει:

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης 
εγκατάστασης στον άξονα ασφάλειας και αξιο-
πιστίας συσκευών με έκδοση τριετούς πλάνου 
απαραίτητων παρεμβάσεων, καθώς και στον 
άξονα οικονομίας και απόδοσης της εγκατά-
στασης με έκδοση τεχνικών εκθέσεων - συ-
στάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Επικοινωνία: Εποπτεία και ενημέρωση φακέ-
λου λεβητοστασίου (απαιτείται από το ΥΠΕΚΑ), 
διαχείριση επισκέψεων και εργασιών, τηλεφω-
νική τεχνική υποστήριξη από το τμήμα μηχανο-
λόγων μηχανικών. 

Εκπαίδευση: Εκτενή ενημέρωση επί της ορθής 
χρήσης και λειτουργίας του συστήματος, διαδι-
κασιών εκκίνησης και παύσης, αντιμετώπιση 
βασικών σφαλμάτων. 

Επέμβαση σε βλάβη: Άμεση αποστολή τεχνι-
κού κάθε ειδικότητας σε περίπτωση βλάβης, 
για οποιαδήποτε εγκατάσταση του κτιρίου, κοι-
νόχρηστη ή μη.

Πολιτική Άμεσης Επέμβασης σε Βλάβη

Ως βλάβη νοείται η αιφνίδια διακοπή θέρμαν-
σης ή παροχής ζεστού νερού χρήσης, διαρροή 
ή καπνός. Η επέμβαση σε βλάβη γίνεται εντός 
8 ωρών από την αναγγελία της, ανάλογα με την 
βαρύτητα της και την διαθεσιμότητα πόρων. Η 
υπηρεσία περιλαμβάνει την μετάβαση, και 30 
λεπτά προς διάγνωση και επισκευή. Η κάλυψη 
παύει αυτόματα εφόσον εκκρεμούν, με υπαιτιό-
τητα του πελάτη, εργασίες προς αποκατάσταση 
της αξιοπιστίας της εγκατάστασης. Η πολιτική 
άμεσης επέμβασης δεν εξαιρεί άσκοπες μετα-
βάσεις τεχνικού ή εκπρόθεσμες ακυρώσεις. 

• Να τηρεί πιστοποιημένο σύστημα καταγραφής 
επισκέψεων, εργασιών, βλαβών, δυσλειτουργι-
ών, αλληλογραφίας και επικοινωνίας, προσφο-
ρών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων.

• Να εκδίδει τακτικές ενημερώσεις σχετικά με ερ-
γασίες που πραγματοποιήθηκαν και εργασίες που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν προς ικανοποίηση 
απαιτήσεων ασφάλειας και υγιεινής, προς εξοι-
κονόμηση ενέργειας και βελτιστοποίηση του οι-
κολογικού αποτυπώματος, προς εξασφάλιση της 
ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας και την μα-
κροζωία των συστημάτων.

• Να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική τεχνική υπο-
στήριξη από μηχανολόγους μηχανικούς

Αμφότερα μέρη

Αποδέχονται την υποχρέωση των, προς εξασφά-
λιση στο μέτρου του δυνατού των καλύτερων 
συνθηκών για την εκτέλεση και βελτίωση της συ-
νεργασίας. Επίσης αποδέχονται την υποχρέωση 
να συμπεριφέρονται με ευγένεια και καλή προαί-
ρεση καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας.

Λήξη σύμβασης

Η σύμβαση λήγει οποτεδήποτε επιθυμήσει ο πε-
λάτης. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων περιο-
ρίζεται στην τελευταία εκτελεσθείσα συμβατικής 
φύσεως εργασία και απαιτεί την συμπλήρωση ει-
δικού ερωτηματολογίου και κατάθεση αυτού στην 
έδρα της εταιρίας.

Η σύμβαση παύει αυτοδικαίως όταν δεν πλη-
ρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα σχετικά με την 
ασφάλεια, υγιεινή και λειτουργικότητα των συ-
ντηρούμενων συστημάτων, ή εφόσον επέμβει 
στην λειτουργία τους, τρίτος μη εξουσιοδοτημέ-
νος τεχνικός. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί με την συμ-
φωνία αμφότερων μερών και επεκτείνεται σιω-
πηλά μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της.

Τεχνική περιγραφή Όροι σύμβασης

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
Λ. Ιωνίας 155, Αθήνα, 10445
Τ: 2108314387 • F: 2108314016
E: info@iconstruction.gr
www.iconstruction.gr
ΑΦΜ: 999276011 • ΔΟΥ: Κ΄Αθηνών

Ονοματεπώνυμο διαχειριστή κτιρίου:

Τηλέφωνο διαχειριστή κτιρίου:

Διεύθυνση Κτιρίου:

Υπογραφή

Στοιχεία κτιρίου 

Ημερομηνία             /           /     

Η παρούσα σύμβαση έχει κατ’ ελάχιστο τριετή διάρκεια χωρίς καμία ρήτρα για την πρόωρη διακοπή της. 
Στο πακέτο icOnDemand το αντίτιμο εξοφλείται μετά την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας. Στο πακέτο 
icOnDemand+ προεξοφλείται για 5 έτη με την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν περιλαμβάνεται

Καθαρισμός λέβητα, έλεγχος συστήματος αυτονομίας, συντήρηση κυκλοφορητή, συντήρηση ηλια-
κών, επισκευή μικροσυσκευών, ρύθμιση αντιστάθμισης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. 

Αξιοπιστία
Η ICON GROUP προσφέρει υπη-
ρεσίες διαχείρισης κτιρίων σε 
όλο το φάσμα των τεχνικών κτι-
ριακών εφαρμογών.

Με πιστοποιημένους μηχανικούς 
σε Project Managment Services, 
και ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμέ-
νων συνεργατών, μπορεί να εγ-
γυηθεί την ποιότητα κάθε παρέμ-
βασης στο κτίριο σας με τις πλέον 
ανταγωνιστικές τιμές.

Εκπαίδευση
Πιστοποίηση

Ιστορικό Βλαβών
Προγραμματισμός

Προληπτικός 
Έλεγχος

Αξιολόγηση
& Επιβράβευση

Προώθηση
Εξοικονόμησης

Πυρόσβεση
Ανίχνευση

Αυτοματισμοί
Αστική κάλυψη

Άμεση επέμβαση

Αυστηρές
Προδιαγραφές
Ασφάλειας 
Μείωση ενεργειακού 
αποτυπώματος 
Περιβαλλοντική 
συνείδηση

Ασφάλεια
Αυστηρές Προδιαγραφές

Εγκαταστάσεις που δεν πληρούν 
τα ελάχιστα κριτήρια ασφάλειας 
δεν εξυπηρετούνται. 

Οι τεχνικοί της Icon Group είναι 
πιστοποιημένοι αδειοδοτημένοι 
επαγγελματίες και προσέρχονται 
στους προς εργασίας χώρους με 
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό 
ασφαλείας. 

Οικονομία
Το νέο πρόγραμμα συσχετισμού 
της Icon Group προωθεί την αει-
φορία και εξοικονόμηση, βοηθώ-
ντας στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της.

Η ικανοποίηση της συνεργασίας 
εξαργυρώνεται σε έργα βελτί-
ωσης της απόδοσης και αξίας 
της εγκατάστασης σας, χωρίς να 
χρειαστεί να δαπανήσετε χρήμα-
τα. 

ιcΟnDemand+
Η πιο ολοκληρωμένη τεχνι-
κή κάλυψη, για εγκαταστάσεις 
που πληρούν αυστηρά κριτήρια 
ασφάλειας, αξιοπιστίας και οικο-
νομίας. 

Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες 
που απαιτούνται για την πλήρη 
υποστήριξη της εγκατάστασης, 
μεγαλύτερες εκπτώσεις, ενεργει-
ακή παρακολούθηση και υπηρε-
σίες ESCO.

Πιστοποίηση της
εφαρμογής και
ανάπτυξης Συστήματος
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

Πιστοποίηση για τη
διαχείριση της Υγείας
& Ασφάλειας στην
Εργασία 
OHSAS 18001:2007

Πιστοποίηση
διαδικασιών κατά
ISO 9001:2008

Διαχείριση έργων
κατά IPMA

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Ο Όμιλος συμμετέχει
στις δράσεις του
Εθελοντικού
Οργανισμού για τα 
Παιδιά, το Χαμόγελο
του Παιδιού

Μέλος του Εμπορικού
& Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών

Μέλος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου
Αθηνών

Μέλος του
Ταμείου Μηχανικών 
& Εργοληπτών 



Μονοκατοικία IcOnDemand IcOnDemand+

Συντήρηση € 85.30 € 72.51 ✔

Καθαρισμός Λέβητα € 19.95 € 16.96 ✔

Καθαρισμός 
Καμινάδας

€ 56.50 € 48.03 ✔

Έλεγχος Δικτύου 
Θέρμανσης 

€ 39.55 € 33.62 ✔

Υδραυλική 
Εξισορρόπιση

€ 55.93 € 47.54 ✔

Δεύτερη ρύθμιση € 39.55 € 33.62 ✔

Πιστοποίηση 
Στεγανότητας 
Δικτύου ΦΑ 
(τετραετής)

€ 55.93 € 47.54 ✔

Συντήρηση Ανιχνευτή 
Διαρροών ΦΑ 
(πενταετής)

€ 97.17 € 67.67 ✔

Συντήρηση Ανοδικής 
Προστασίας 
(πενταετής)

€ 59.00 € 43.05 ✔

Αντικατάσταση 
Μπεκ & Φίλτρων 
(πενταετής)

€ 48.10 € 43.05 ✔

Συντήρηση 
Πυροσβεστήρα

€ 19.00 € 19.00 ✔

IconDemand+ για 5 
χρόνια από 

€ 1,853.08 € 1,199,00

Πολυκατοικία
(έως 3 διαμερίσματα)

IcOnDemand IcOnDemand+

Συντήρηση € 99.40 € 84.49 ✔

Καθαρισμός Λέβητα € 28.52 € 24.24 ✔

Καθαρισμός 
Καμινάδας

€ 56.50 € 48.03 ✔

Έλεγχος Δικτύου 
Θέρμανσης 

€ 56.50

Υδραυλική 
Εξισορρόπιση

€ 119.00 € 160.00 ✔

Έλεγχος Συστήματος 
Αυτονομίας

€ 56.50

Δεύτερη ρύθμιση € 39.55 € 33.62 ✔

Πιστοποίηση 
Στεγανότητας 
Δικτύου ΦΑ 
(τετραετής)

€ 55.93 € 47.54 ✔

Συντήρηση Ανιχνευτή 
Διαρροών ΦΑ 
(πενταετής)

€ 97.17 € 67.67 ✔

Συντήρηση Ανοδικής 
Προστασίας 
(πενταετής)

€ 59.00 € 43.05 ✔

Αντικατάσταση Μπεκ 
& Φίλτρου Πετρέλαιου 
(πενταετής)

€ 48.10 € 43.05 ✔

Συντήρηση 
Πυροσβεστήρα

€ 29.00 € 29.00 ✔

IconDemand+ για 5 
χρόνια από 

€ 2,699.03 € 1,299.00

Διαμέρισμα
(με αυτόνομο λέβητα)

IcOnDemand IcOnDemand+

Συντήρηση € 69.83 € 59.36 ✔

Έλεγχος Δικτύου 
Θέρμανσης 

€ 39.55 € 33.62 ✔

Υδραυλική 
Εξισορρόπιση

€ 55.93 € 47.54 ✔

Δεύτερη ρύθμιση € 39.55 € 33.62 ✔

Πιστοποίηση 
Στεγανότητας 
Δικτύου ΦΑ 
(τετραετής)

€ 55.93 € 47.54 ✔

Συντήρηση Ανιχνευτή 
Διαρροών ΦΑ 
(πενταετής)

€ 97.17 € 67.67 ✔

Συντήρηση Ανοδικής 
Προστασίας 
(πενταετής)

€ 59.00 € 43.05 ✔

IconDemand+ για 5 
χρόνια από 

€ 1,250.38 € 999.00

Λοιπες 
Υπηρεσίες IcOnDemand IcOnDemand+

Άμεση Επέμβαση σε 
βλάβη + 30 λεπτά 
εργασιας

€ 45.00 € 25.00 0,00€

Ωροχρέωση Τεχνικού € 45.00 € 45.00 € 45.00

Πολυκατοικία IcOnDemand IcOnDemand+

Δεύτερη ρύθμιση € 39.55 € 33.62 ✔

Πιστοποίηση 
Στεγανότητας 
Δικτύου ΦΑ 
(τετραετής)

€ 55.93 € 47.54 ✔

Συντήρηση Ανιχνευτή 
Διαρροών ΦΑ 
(πενταετής)

€ 97.17 € 67.67 ✔

Συντήρηση Ανοδικής 
Προστασίας 
(πενταετής)

€ 210.00 € 185.00 ✔

Αντικατάσταση Μπεκ 
& Φίλτρου Πετρέλαιου 
(πενταετής)

€ 48.10 € 43.05 ✔

Συντήρηση 
Πυροσβεστήρα

€ 29.00 € 29.00 ✔

Έως 180kW IcOnDemand IcOnDemand+

Συντήρηση € 119.78 € 101.81 ✔

Καθαρισμός Λέβητα € 28.52 € 24.24 ✔

Καθαρισμός 
Καμινάδας

€ 56.50 € 48.03 ✔

IconDemand+ για 5 
χρόνια από 

€ 1,791.93 € 1,199.00

Έως 280kW IcOnDemand IcOnDemand+

Συντήρηση € 129.95 € 110.46 ✔

Καθαρισμός Λέβητα € 39.55 € 33.62 ✔

Καθαρισμός 
Καμινάδας

€ 90.40 € 76.84 ✔

IconDemand+ για 5 
χρόνια από 

€ 2,067.43 € 1,399.00

Έως 400kW IcOnDemand IcOnDemand+

Συντήρηση € 149.16 € 126.79 ✔

Καθαρισμός Λέβητα € 50.85 € 43.22 ✔

Καθαρισμός 
Καμινάδας

€ 90.40 € 76.84 ✔

IconDemand+ για 5 
χρόνια από 

€ 2,219.98 € 1,499.00


