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      Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών για τις ανάγκες των Σχολείων 
                                              του ∆ήµου Νέας Ιωνίας  
                                         Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

                                                                                                                                                                      
ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 10 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ετήσια συντήρηση και εργασία επισκευής των 
κλιµατιστικών µονάδων διαφόρων τύπων & ισχύος των  κατωτέρω Σχολικών 
Κτιρίων  του ∆ήµου Νέας  Ιωνίας  : 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
1)   1ο Νηπιαγωγείο  – Γρηγορίου Ε & Ικαρίας – Τηλέφωνο: 210-2798846 - ∆ύο (2) split  
2)   2ο & 13ο Νηπιαγωγεία –Λευκωσίας 5 & Αγ. Λαύρας –Τηλ: 210-2795922 –Τρία (3) split 
3)   3ο & 19ο & 22ο Νηπιαγωγεία– Μουταλάσκη 47–Τηλ:210-2775344 –  Τέσσερα ( 4 ) Split 
4)   5ο & 15ο Νηπιαγωγείο – Πλ.Τσαλδάρη–Τηλ: 2102754570 –  τρία (3) split  
5)   7ο Νηπιαγωγείο – Τάκη Σινοπούλου 2 –  Τηλέφωνο: 210-2530928 – τέσσερα ( 4 )  split 
6)   8ο  Νηπιαγωγείο – Κιλκίς & Μετρών 1 – Τηλέφωνο: 210-2758986 - δυο (2) split 
7)   9ο  Νηπιαγωγείο – Κιρκίνης & Υδρας – Τηλέφωνο : 210-2758779 -τρια (3 ) split 
8)   11ο  Νηπιαγωγείο – Σόλωνος 38 – Τηλέφωνο : 210-2759728 -  τρία (3) split 
9)   23ο Νηπιαγωγείο – Αντιγόνης & Ισµήνης  –  Τηλέφωνο: 210-2725266 - δυο (2) split 
 
                                                   ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ 
1)   1ο ∆ηµοτικό  –  Κρήτης  77 – Τηλέφωνο: 210-2799029 – Επτά (7) split  
2)   2 ο ∆ηµοτικό  – Κιλκίς 1  –  Τηλέφωνο: 210-2799031 – Πέντε (5) split 
3)   6ο ∆ηµοτικό  –  Πλατεία Τυάνων 1 – Τηλέφωνο: 210-2798369 – Εντεκα (11) split & 2 πυργοι 
4)   7ο ∆ηµοτικό  –  Αντιγόνης & Ισµήνης – Τηλέφωνο: 210-2796996 – Τρία (3) Split 
5)   8ο ∆ηµοτικό  –   Πλαταιών & Σωκράτους – Τηλέφωνο: 210-2516841 – ∆έκα πεντε  (15) split  
6)   9ο ∆ηµοτικό  –   Μουταλάσκη 64 – Τηλέφωνο: 210-2516841 – Ενα (1) split  
7)  10ο ∆ηµοτικό  –  Τήνου & ∆ωδεκανήσου – Τηλέφωνο: 210-2791011- Τρία ( 3 ) split 
8)  11ο & 15ο  ∆ηµοτικά – Πλατεία Τσαλδάρη–Τηλέφωνο: 210-2791801- ∆ώδεκα(12) split 
9)  19ο ∆ηµοτικό  – Αγίας Αναστασίας 4–Τηλέφωνο: 210-2531572 –Εννέα (9) split & δυο (2) πύργοι 
10) ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  – Ελευθερίας 18 –Τηλέφωνο:210- 2776459 - ∆υο (2) split 
 
Στα Νηπιαγωγεία είναι εγκατεστηµένα 26  κλιµατιστικά τύπου split και στα ∆ηµοτικά 
σχολεία είναι εγκατεστηµένα 68 τύπου split και 4 πύργοι . 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 2232 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 
24% 

Η ετήσια δαπάνη για την εργασία αυτή θα καλυφθεί από τις οικονοµικές επιχορηγήσεις 
που λαµβάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών η Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τις ετήσιες λειτουργικές της ανάγκες. 

 

 

 

 

 



 

 
Άρθρο 20 

Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνει σύµφωνα µε : 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Νόµου 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 50 
του Νόµου 4782/2021 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006. 

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί  κατόπιν  δηµοπρασίας µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή ύστερα από τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται από την 
νοµοθεσία. 

                                                                      Άρθρο 30 
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος  ο ανάδοχος θα κληθεί για την 
υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών. Σε περίπτωση υπερβάσεων 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία . Η σύµβαση θα είναι 
ετήσια και θα ισχύει από την ηµέρα που θα υπογραφεί το Συµφωνητικό.    
 

Άρθρο 40 
Ο Ανάδοχος θα προβεί την συντήρηση και επισκευή των κλιµατιστικών µονάδων καθ όλη 
την διάρκεια του έτους. 
Η ετήσια συντήρηση γενικά περιλαµβάνει πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας όλου του 
εξοπλισµού και διάγνωση βλάβης όλων των εξαρτηµάτων τους, τουλάχιστον σε δύο  
επισκέψεις στα σχολικά κτίρια του συνεργείου στο οποίο θα ανατεθεί η συντήρηση . 
 
Οι δύο αυτές υποχρεωτικές επισκέψεις θα γίνονται πριν την έναρξη της θερινής και 
χειµερινής περιόδου.  
 
Στη τιµή της ετήσιας συντήρησης των κλιµατιστικών µονάδων , εκτός των δυο 
υποχρεωτικών επισκέψεων εργασιών συντήρησης όπως αναφέρεται παραπάνω , 
προβλέπονται  και οι έκτατες επισκέψεις για διάγνωση καθώς και οι εργασίες επισκευής – 
αποκατάστασης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών που µπορούν να παρουσιαστούν καθ΄ 
όλη την διάρκεια του έτους. 
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθει  στο σχολικό 
κτίριο για την διάγνωση και επισκευή του κλιµατιστικού εντός 24 ωρών.  
Οι 24 ώρες θα προσµετρώνται από την χρονική στιγµή που θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά  
ο διευθυντής του σχολείου µε τον ανάδοχο και θα του ανακοινώσει την βλάβη. 
 

Άρθρο 50 
Ο ανάδοχος για την εργασία και την συντήρηση των κλιµατιστικών θα  εκδώσει συνολικά 
δυο (2) τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών ( ένα ανά εξάµηνο) τα οποία θα παραδίδονται και 
θα εξοφλούνται από την Πρωτοβάθµια σχολική επιτροπή. 
 
Η παρούσα µελέτη καλύπτει µόνο την εργασία συντήρησης και επισκευής των 
κλιµατιστικών µονάδων στα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης. 
Τα ανταλλακτικά ,  το φρέον  και τα  διάφορα  υλικά που απαιτούνται για την συντήρηση 
και την επισκευή των κλιµατιστικών  θα καταγράφονται αναλυτικά από τον ανάδοχο  και  
ο κατάλογος θα παραδίδεται εγκαίρως στο Τµήµα Παιδείας . 
Στην συνέχεια ο ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστό τιµολόγιο πώλησης για τα ανταλλακτικά 
αυτά το οποίο θα παραδίδεται και θα εξοφλείται από την Πρωτοβάθµια σχολική 
επιτροπή. 
 

Άρθρο 6ο 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει επίσης τις τυχόν εργασίες αποξήλωσης - επανατοποθέτησης 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων στα σχολικά κτίρια κοστολογηµένες µε τιµές εµπορίου. 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα εκδώσει ξεχωριστό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών το 
οποίο θα παραδίδεται και θα εξοφλείται από την Πρωτοβάθµια σχολική επιτροπή. 
 
 



 
 
 
 

Άρθρο 7ο 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από 
µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές & κατά 
τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν.            
 
         ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

             Τα Κλιµατιστικά τύπου Split θα συντηρηθούν ως εξής : 
 
1. Καθαρισµός φίλτρων και πρόσοψης των κλιµατιστικών.  
2. Έλεγχος – συµπλήρωση κυκλώµατος ψυκτικού υγρού.  
3. Καθαρισµός – ψεκασµός στοιχείων εναλλαγής ψυκτικού υγρού – αέρα 
(εξατµιστής – συµπυκνωτής-φτερωτής-λεκάνης υδάτων) µε ειδικό µυκητοκτόνο υγρό.  
4. Έλεγχος καλής λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου του κλιµατιστικού (πλακέτα).  
5. Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύµατος και  έλεγχος καλής λειτουργίας του συµπιεστή. 
      
α) Μετά από κάθε τακτική συντήρηση οποιασδήποτε κλιµατιστικής µονάδας, ο ανάδοχος 
των εργασιών θα συµπληρώνει, θα υπογράφει και θα σφραγίζει το Φύλλο συντήρησης και 
ρύθµισης του συστήµατος κλιµατισµού για κάθε µονάδα ανεξαρτήτως ισχύος και τύπου 
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.∆6/Β/14826 (Φ.Ε.Κ. Β/1122/08) δηλώνοντας την πραγµατοποιθείσα 
ετήσια συντήρηση και  θα παραδίδεται υποχρεωτικά στο Τµήµα Παιδείας του ∆ήµου. 
β) Επίσης ο ανάδοχος θα καταγράψει υποχρεωτικά σε αναλυτικό και λεπτοµερή πίνακα 
κατά τη διάρκεια της πρώτης συντήρησης τα στοιχεία (µάρκα, τύπος, 
ψυκτική/θερµαντική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς, ένταση ρεύµατος, είδος ψυκτικού υγρού, 
κλπ.) των κλιµατιστικών µονάδων κάθε σχολικού κτιρίου.Ο Ανωτέρω αναλυτικός 
πίνακας θα παραδοθεί υποχρεωτικά και χωρίς καµιά επιπλέον χρέωση στο Τµήµα 
Παιδείας του ∆ήµου. 
γ) Ο Ανάδοχος θα καλύπτει υποχρεωτικά την µισθοδοσία, τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις  
κλπ  του προσωπικού που απασχολεί και είναι υποχρεωτική  η ύπαρξη έγκυρου 
Συµβολαίου Αστικής ευθύνης προς τρίτους και προσωπικών  ατυχηµάτων. 
Ο ανάδοχος, πρέπει υποχρεωτικά να χρησιµοποιήσει σε όλη τη διάρκεια της 
ετήσιας συντήρησης προσωπικό σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1/2013, 
για το οποίο θα έχει υποβάλλει στον φάκελο προσφοράς του επικυρωµένα 
αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών ή αδειών άσκησης επαγγέλµατος και των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών κατηγορίας Ι ή ΙΙ, σύµφωνα µε τα παραπάνω.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο για µέλη του προσωπικού του, η 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις . 
 
                                 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
                                                Κωδικός CPV : 50532000-3                                                                                                            

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Ετήσια Συντήρηση  &  Επισκευή  
Κλιµατιστικών  τύπου Split 

26 split Νηπιαγωγείων   
68 split ∆ηµοτικών & 4 
πύργοι 

  2 Χ 900 ευρω   1800 

  Φ.Π.Α 24%    432 
  Γενικό Σύνολο   2.232 

                 
               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                        Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                         
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                    ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
             ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ                                                      ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 


