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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νέα Ιωνία,    10.6.2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ8 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ/λλου : 14075 
 
Δ/νση: Τεχνικών υπηρεσιών 
Τμήμα: Μελετών & Κατασκευής έργων                                        ΠΡΟΣ : Δ/νση Οικονομικών                                                                                                                                      
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου                               Υπηρεσιών                                                            
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                                            
Πληροφορίες : Κ. Σερπάνος                                                                          
Τηλέφωνο : 213-2000.476 
Ηλ. δ/νση     : serpanos@neaionia.gr                                           

 

Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας split για το τμήμα διαχείρισης και συντήρησης 
οχημάτων 

  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 600,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) 144,00 € 

Συνολική Δαπάνη 744,00 € 

Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι 

K.A.  Προϋπολογισμού 
20.7135.0005 
«Λοιπός εξοπλισμός" 

CPV 42512200-0 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 22Α/2022 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Τεχνική Έκθεση  

• Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Προϋπολογισμός 

• Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας κλιματιστικής μονάδας 
12.000 BTU στο τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου μας. Η παράδοση θα γίνει σε χρόνο 
που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία. Η ανάγκη για την αντικατάσταση του κλιματιστικού 
μηχανήματος για το τμήμα, μας γνωστοποιήθηκε από τον αρμόδιο συντηρητή του Δήμου. 

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 Δήμος σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική παροχή. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες 
αποξήλωσης του παλαιού κλιματιστικού αν 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 600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού 

προϋπολογισμού 744,00 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.7135.0005 «Λοιπός εξοπλισμός». Το ποσό θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 42512200-0. 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στον κωδικό 20.7135.0005. 

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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, ΔΕΗ. 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 Δήμου. 

• 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 11.500BTU/H, μέγιστης κατανάλωσης περίπου 1.700W. 

 
Παροχή ρεύματος 1Ph/250V/50Hz. SEER τουλάχιστον 6,1 (Ψύξη). SCOP τουλάχιστον 4 (Θέρμανση).  Στάθμη 
εσωτερικού θορύβου μέχρι 60db. Στάθμη εξωτερικού θορύβου μέχρι 65db. 

 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (CPV 42512200-0) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ K.A. ΜΟΝΑΔΑ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

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

20.7135.0005 Τεμάχιο 600,00 1 600,00 

ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ  600,00 

 Φ.Π.Α. 24%   144,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  744,00 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας 12.000 BTU στο τμήμα 
διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου μας. Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας 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 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 

3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 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.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

6. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 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 Διαύγεια” 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 μέσων 

 

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 ΣΔΣ, 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/ΔΕΥ 
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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να έχει καταχωρηθεί στο 
μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού 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). 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., 
τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια 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 υπηρεσίας θα είναι συνολικού ποσού 992,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.0005 του προϋπολογισμού για το 2022. 
 
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:  Διάρκεια 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: Ισχύς σύμβασης 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης. Το συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. 

 

Άρθρο 12ο: 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 από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 13ο: 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 Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού 
και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

 



 

Άρθρο 14ο: 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 την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά 
απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών. 
 
Άρθρο 15ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.  

 

Άρθρο 16ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 17ο: 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 18ο: 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 ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

   Σερπάνος Κωνσταντίνος                                                                                             Εμμανουήλ Σμαραγδάκης 

 Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ                                                                                           Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

CPV 4251200-0 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ K.A. ΜΟΝΑΔΑ TIMH ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

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

20.7135.0005 Τεμάχιο  1  

ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ   

 Φ.Π.Α. 24%    

 ΣΥΝΟΛΟ   
 

Αποδέχομαι εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της μελέτης με 
αριθμό 2A/2022. 

 
 

Σφραγίδα και υπογραφή του 
συμετέχοντος 

 

 

Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 


