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              ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.  36 
        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
                ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
                  ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

           Μελέτη για την Προµήθεια ∆έκα κλιµατιστικών µονάδων split 

            για τα    Σχολικά  Κτίρια  ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  

 

Συνολική  ∆απάνη  Προµήθειας 8.928  € µε το ΦΠΑ 24% 

Κωδικός CPV 42512200-0 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ .  

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση εννέα ( 9 ) κλιµατιστικών 
µονάδων  στα  Σχολικά Κτίρια ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Νέας  Ιωνίας : 
 
α)  1ο Γυµνάσιο -  Παπαφλέσσα 6 -  τηλέφωνο :210-2790154 ( 2 κλιµατιστικά ) 
β)  5ο Γυµνάσιο  -  Κάλβου Νο 2 & Τζαβέλλα - τηλέφωνο: 210-2773800 ( 2 κλιµατιστικά ) 
γ)  Εσπερινό Γυµνάσιο  -  Παπαφλέσσα 6 τηλ :210-2795716 ( 1 κλιµατιστικά ) 
δ)  2ο  Λύκειο   -  Κάλβου Νο 103 & Τζαβέλλα - τηλέφωνο: 210-2793541 ( 4 κλιµατιστικά ) 
 

Η παράδοση και τοποθέτηση θα γίνει σε χρόνο που θα υποδεικνύεται από την αρµόδια 
υπηρεσία.  
Στην τιµή του µηχανήµατος συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, η φορτοεκφόρτωση – 
µεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση (συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων 
υλικών και αναλωσίµων) σε σηµείο που θα υποδείξει ο ∆ήµος σε υφιστάµενη 
ηλεκτρολογική παροχή.  
 
Επιπλέον στην τιµή του µηχανήµατος συµπεριλαµβάνονται  και οι εργασίες 
αποξήλωσης του παλαιού κλιµατιστικού όπου απαιτείται. 
 
 Η παρούσα θα ανατεθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των  8.928 €  µε το Φ.Π.Α.24%                  
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ε.  Ε, περί κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες 
συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια ταξινοµείται µε CPV υπό τον κωδικό 42512200-0. 
 

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

 

 



 

         
 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  Νέα  Ιωνία    18   /  4 / 2022      

              ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.   
        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ                  
                ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
                  ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ         

  

           Μελέτη για την Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων split για τα 
Σχολεία Β΄θµιας Εκπαίδευσης 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο-prospectus του 
κατασκευαστή του κλιµατιστικού ή του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα. Τα κατατιθέµενα 
prospectus , η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις Τεχνικές προδιαγραφές για τα 
προσφερόµενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στις προσφορές. Η προµήθεια θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι γενικές 
προδιαγραφές: 

 
• Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιµασµένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιηµένων 

κατά ISO 9001 και κατασκευασµένα συµφωνά µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 
• Θα είναι σύµφωνα µε όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις 

(VDE, DIN, ΕΝ, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, ∆ΕΗ. ΟΤΕ κ.λ.π.) σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω 
υλικά. 

• Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO 9001 τα οποία θα έχουν εκδοθεί από 
τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς ή πιστοποιηµένα εργαστήρια σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 
και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαµβάνονται στις τεχνικές προσφορές. 

• Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 
εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά. 

• Σε όλα τα υλικά επί των τεµαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή 
αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προµηθευτή -εισαγωγέα (χώρο 
κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) Επίσης θα παραδίδονται τα επίσηµα τεχνικά 
φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 

• Όλα τα υλικά θα φέρουν σήµανση CE. 
• Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή. 
• Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής, 

γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου. 
• Οι εξωτερικές µονάδες θα είναι ανθεκτικές σε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. υγρασία) και θα 

έχουν ειδική αντισκωριακή προστασία και ειδική βαφή. 
• Το στοιχείο (εναλλάκτης θερµότητας) των εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων θα είναι 

κατασκευασµένο από  χαλκό  µε πτερύγια αλουµινίου. 
• Οι συµπιεστές θα είναι πλήρως θερµοµονωµένοι και ηχοµονωµένοι και θα εδράζονται σε 

ειδικές αντικραδασµικές βάσεις για µείωση κραδασµών και θορύβων. 
• Οι συµπιεστές θα έχουν θερµικό προστασίας που θα ενεργοποιείται λόγω έλλειψης φρέοντος. 
• Οι εσωτερικές µονάδες θα διαθέτουν περσίδα για την επιλογή της κάθετης διεύθυνσης του αέρα 

και µια αυτόµατη για σάρωση πάνω-κάτω. Επίσης θα διαθέτουν τουλάχιστο τρεις (3) ταχύτητες  
ανεµιστήρα. 

• Τα επίπεδα θορύβου θα είναι χαµηλά. 
• Τεχνολογία  inverter  και ενεργειακή  κλάση Α++ στην ψύξη και Α+ στη θέρµανση στη µέση 

ζώνη. 
• Ψυκτικό υγρό R32. 
• Κατάλληλα υλικά στήριξης και προστασίας εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
• Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για µηχανικά-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά µέρη και 4 έτη για τον 

συµπιεστή. 
• Η ηλεκτρική παροχή µέχρι τη µονάδα είναι υποχρέωση του ∆ήµου. 



•  
• Τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα 

επιδιορθωθούν από τον προµηθευτή. 
• Τα κλιµατιστικά θα συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας. (Ελληνικά / Αγγλικά). 
• Οι σωληνώσεις µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας θα είναι χάλκινες και µονωµένες µε 

διαστάσεις που καθορίζονται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 
• Ο εντοιχισµός των σωληνώσεων θα γίνει µέσα σε πλαστικό κανάλι. 
• Το καλώδιο εντολών κλιµατισµού θα είναι διαστάσεων 5 Χ 1,5. 
• Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης κλιµατισµού. 
• Μονωτικό διατοµής 9 χιλιοστών. 

 
 

Επίτοιχη κλιµατιστική µονάδας θέρµανσης - ψύξης, ονοµαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, µε 
λειτουργία αυτοδιάγνωσης, ενεργειακής κλάσης Α+/Α++ θέρµανσης - ψύξης, µε απόδοση 
ψύξης περίπου 12.000BTU/H, και µε ελάχιστη απόδοση θέρµανσης περίπου 12.000BTU/H, 
µέγιστης κατανάλωσης περίπου 1.700W. 

 
Παροχή ρεύµατος 1Ph/250V/50Hz. SEER τουλάχιστον 6,1 (Ψύξη). SCOP τουλάχιστον 4 
(Θέρµανση).  Στάθµη εσωτερικού θορύβου µέχρι 55db. Στάθµη εξωτερικού θορύβου µέχρι 
63db. 
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           Μελέτη για την Προµήθεια ∆έκα κλιµατιστικών µονάδων split 
για τα Σχολεία Β΄θµιας Εκπαίδευσης 

 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( CPV 42512200-0 ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Κλιµατιστική µονάδα  inverter, 
ενεργειακής κλάσης Α+/Α++, θέρµανσης - 
ψύξης, ονοµαστικής απόδοσης ψύξης 
12.000 BTU/h,  επίτοιχη- split  , πλήρως 
τοποθετηµένη. 
 

Τεµάχιο          9 800 7.200 

   
ΦΠΑ 24% 1.728 

   
ΣΥΝΟΛΟ 8.928 

 

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που µπορεί να 
απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών, 
συµπεριλαµβανοµένων του κόστους µεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, 
κάθε απαιτούµενης δαπάνης της εργασίας απασχολούµενου προσωπικού του αναδόχου και των 
ασφαλιστικών του εισφορών, των νόµιµων κρατήσεων κ.ά. 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5.  

                                                Άρθρο 1ο: Αντικείµενο προµήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων  στα 
Σχολικά κτίρια της Β΄θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου µας.  

α)  1ο Γυµνάσιο -  Παπαφλέσσα 6 -  τηλέφωνο :210-2790154 
β)  5ο Γυµνάσιο  -  Κάλβου Νο 2 & Τζαβέλλα - τηλέφωνο: 210-2773800 
γ) Εσπερινό Γυµνάσιο  -  Παπαφλέσσα 6 τηλ :210-2795716 
δ) 2ο  Λύκειο   -  Κάλβου Νο 103 & Τζαβέλλα - τηλέφωνο: 210-2793541  
 

Εργοδότης θα ονοµάζεται η Β΄θµια Σχολική Επιτροπή και Ανάδοχος θα ονοµάζεται ο 
οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προµήθειας, βάσει της προσφοράς 
του. 

                                                    Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»& ιδίως του άρθρου 209, 
3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµα Καλλικράτης», 
4. του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
5. του Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,  
6. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», 
7. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
8. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
9. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
10. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των 

νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
 
 
 
 
 



 
 

                                                   Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύµβασης 

                                   Τα έγγραφα της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

• Το συµφωνητικό 
• Η παρούσα µελέτη 
• Η απόφαση ανάθεσης 
• Η προσφορά του αναδόχου συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών µέσω 
 

                                              Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής οικονοµικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα µέλη αυτών, 
µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

                                               Άρθρο 5ο : Λόγοι αποκλεισµού  

                 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας:   

5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166), 

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/∆ΕΥ του 



Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 
το ν. 4198/2013 (A' 215). 

5.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή 
την εθνική νοµοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισµός παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, 
από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό εξαιρούνται οι οικονοµικοί φορείς στην περίπτωση που ο 
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια συντήρησης κλιµατιστικών από 
την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή της πρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, να έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆ιεύθυνση 
αυτή και να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008. 

                                               Άρθρο 6ο: Αποδεικτικά Μέσα 

Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόµενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά µέσα 
εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει µε την προσφορά του. 

                                   Τα απαιτούµενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

6.1 Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Η υποχρέωση προσκόµισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις), τους 
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων 
εταιρειών (Α.Ε.). 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 

6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους – µέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες 
και για τους οικονοµικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα). 



Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, αφορά το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 
τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.   

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατοµικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισµό. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.∆.∆., τα ∆ικαστήρια όλων των βαθµών κ.λπ. ως ορίζεται στο 
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους. Οµοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά 
φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόµενα στον Ν. 4250/2014. 

 

              Άρθρο 7ο: Προϋπολογισµός και τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας 
 
Το κόστος της προµήθειας θα είναι συνολικού ποσού   8.928 € (µε το Φ.Π.Α. 24%),  
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 
118 του ν.4412/2016, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής 
προσφορών. 
 
Κάθε Οικονοµικός φορέας έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της προµήθειας, 
σύµφωνα µε τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού, όπως αναφέρεται στην παρούσα 
µελέτη. 
 
Ο προσφέρων για τη συµπλήρωση του πίνακα της οικονοµικής προσφοράς θα λάβει υπόψιν τις 
υπάρχουσες υφιστάµενες εγκαταστάσεις και συνθήκες (ακόµη και κατόπιν δικών του αυτοψιών 
επί του σχετικού χώρου). 
 
                     Άρθρο 8ο:  Εκτέλεση Σύµβασης και Παρακολούθηση αυτής 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός το πολύ ενός µήνα από την 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας.  
Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασης δεσµεύεται να τηρήσει όλα όσα 
αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της παρούσας µελέτης.  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια 
υπηρεσία για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 
 
 



 

                                Άρθρο 9ο:  ∆ιάρκεια της σύµβασης – Παράταση 
 
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται για ένα µήνα από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της.  
Ο συµβατικός χρόνος των υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ν.4412/2016, µπορεί να 
παρατείνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (του αρµόδιο συλλογικού 
οργάνου), ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια 
της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
των συµβατικών υπηρεσιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Η παρακολούθηση της υπηρεσίας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, θα γίνεται µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασµό των 
οποίων εκτελείται η συγκεκριµένη εργασία. 
 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να παρέχει εγκαίρως τις 
υπηρεσίες και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 
υποχρεώσεις του. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 216 και 217 του Ν 
4412/16. 
 
                                             Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις ανάδοχου 
 
Τα κλιµατιστικά που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και θα 
στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων. Τα µηχανήµατα θα είναι παραγωγής της 
τελευταίας διετίας (24 µηνών) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στην 
προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού κλιµατιστικού και η 
τοποθέτηση του καινούργιου. Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνεται καλώδιο 
ρεύµατος µέχρι 3 µέτρα, σωλήνες (υγρού-αερίου) για ένωση της εσωτερικής µε την 
εξωτερική µονάδα µέχρι 3 µέτρα, σωλήνας αποχέτευσης µέχρι 3 µέτρα, κανάλι 
απόκρυψης σωληνώσεων µέχρι 3 µέτρα, βάση εξωτερικής µονάδας τοίχου ή επιδαπέδια. 
 
Ο ανάδοχος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
Οι τιµές του τιµολογίου ισχύουν τουλάχιστον για 12 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 
 
Η προσφορά άφορα το σύνολο της προµήθειας και όχι µέρος αυτής. 
 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 
 

                                              Άρθρο 11ο: Χρόνος παράδοσης 

Για την εκτέλεση της προµήθειας  εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των 
άρθρων 200 – 215. Τα ανωτέρω αγαθά θα πρέπει να παραληφθούν  εντός ενός µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

 

 

 

 

 



 

                                               Άρθρο 12ο: Σταθερότητα τιµών 

Η προσφερόµενη τιµή µονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε €. Η τιµή µονάδας της προσφοράς θα 
είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και για κανένα λόγο 
και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η αξία των προµηθευόµενων ειδών, το κόστος µεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του ∆ήµου, κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη της 
εργασίας απασχολούµενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι 
νόµιµες κρατήσεις. 

                                             Άρθρο 13ο: Πληρωµή αναδόχου 

Η πληρωµή θα γίνεται εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συµβατικού 
αντικειµένου στο όνοµα του αναδόχου, µετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και 
εφόσον δεν διαπιστώθηκε καµιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των 
προµηθευόµενων ειδών. 
 

                                                     Άρθρο 14ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την 
Β΄θµια Σχολική Επιτροπή. 

 

                                           Άρθρο 15ο: Εφαρµογή σύµβασης 

Ο ανάδοχος, αφού έλαβε γνώση του τεύχους προδιαγραφών συντήρησης που αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της σύµβασης, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση και 
ότι θα εφαρµόσει πιστά την παρούσα σύµβαση και τους όρους του τεύχους των προδιαγραφών. 

 

                                               Άρθρο 16ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νοµοθεσίας 
που είναι σε ισχύ. 

 

 
 
               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                        Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                              ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                         
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                   ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

              ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ                                                     ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4.  

 
 

 
 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
CPV 4251200-0 

 

 

πινακας 

 

 

 

Αποδέχοµαι εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της µελέτης µε 
αριθµό 49A/2021. 

 
 

Σφραγίδα και υπογραφή του 
συµετέχοντος 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήρη στοιχεία οικονοµικού 
φορέα (Προµηθευτή) 
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