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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ  

 10
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ   06/10/2022 

 

 45
η
  ΠΡΑΞΗ 

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα Πέμπτη 06/10/2022 και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία Διοικήσεως της Σχολικής 

Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νέας  Ιωνίας (Αγ. Γεωργίου 

40), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 135/03-10-2022  πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου κας Χρυσανθοπούλου Ουρανίας, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

ΓΙΑ 

Έγκριση  µελέτης  και  έγκριση όρων Μειοδοτικής ∆ηµοπρασίας, για την συντήρηση - 

επισκευή και αναγόµωση των Πυροσβεστήρων των σχολικών κτιρίων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 
 

                                                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 

2 ΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπληρωµατικό  µέλος του Αβαγιάννη Σταύρου 

3 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Τακτικό µέλος 

4 ∆ΕΝΑΞΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Τακτικό µέλος 

5 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικό µέλος 

6 ΚΑΝΚΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ Τακτικό µέλος 

7 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Τακτικό µέλος 

8 ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ Τακτικό µέλος 

9 ΖΑΧΟΥ∆ΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Τακτικό µέλος 

 

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία  (επί συνόλου 15 μελών, παρόντες 9) η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής κ. Χρυσανθοπούλου Ουρανία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έχοντας 

υπόψη: 

1. Τις  υπ’ αριθμ. 38/16-03-2022 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά 

στον ορισμό προέδρου, αντιπροέδρου και μελών της σχολικής επιτροπής. 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των 

Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 

                             

  Η Πρόεδρος εισάγει 5
ο
 θέµα της 10

ης
 Συνεδρίασης , σύµφωνα µε την υπ΄   αριθ.  πρωτ.  

Εισήγηση 128/29-09-2022 

 

                                                            Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 118 & 328 του Νόµου 4412/2016 & Ν.4782/2021 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006. 
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                                     Στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας και συγκεκριµένα : 
Η µε αριθµό πρωτοκόλλου  128/2022 µελέτη του Τµήµατος Παιδείας ∆ήµου Νέας Ιωνίας  αφορά  

την ετήσια συντήρηση - επισκευή και αναγόµωση των Πυροσβεστήρων των Σχολικών Κτιρίων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  του ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
 

                              Με βάση τα παραπάνω καλείται η Σχολική Επιτροπή  
                                 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να εγκρίνει : 
 
1)    Την µε αριθµό πρωτοκόλλου  128 /2022 µελέτη του Τµήµατος Παιδείας  µε ετήσιο ενδεικτικό 
προϋπολογισµό µέχρι του ανώτατου ποσού των 3.000 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 24% 

 
2) Να καθορίσει και να εγκρίνει τους κάτωθι όρους για την διεξαγωγή µειοδοτικής δηµοπρασίας , για 
την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των Πυροσβεστήρων των σχολικών κτιρίων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης . 
 
                                                                          Άρθρο 1

ο
 

Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί στην 
περίληψη της παρούσης διακήρυξης. 
Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 

Άρθρο 2
ο
 

Αντικείµενο της δηµοπρασίας 
Με την παρούσα ∆ιακήρυξη εκτίθεται σε µειοδοτική δηµοπρασία µε κλειστές οικονοµικές προσφορές η ετήσια  
εργασία συντήρησης & επισκευής των Πυροσβεστήρων των σχολικών κτιρίων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε την  µελέτη   128 /2022 Τµήµατος Παιδείας  και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης 
Πράξης-∆ιακήρυξης.  
Το σύνολο των πυροσβεστήρων είναι καταγεγραµµένοι αναλυτικά σε  πίνακες  οι  οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της µελέτης και της παρούσης Πράξης-∆ιακήρυξης. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται  µέχρι του ανώτατου ποσού των 3.000 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 24%. 
Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Νόµου 4412/2016 & 
Ν.4782/2021& του Νόµου 3463/2006 , µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή µε  κωδικό CPV: 
92360000-2  µε τίτλο: Πυροτεχνικές υπηρεσίες 

Άρθρο 3
ο
 

∆ιάρκεια της σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι για ένα (1) έτος και ειδικότερα θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης..  
Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής ή καθυστέρησης της εργασίας , που θα 
προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της σύµβασης για 
το λόγο αυτό. 

Άρθρο 4
ο
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά 
1. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής  µορφής 
καθώς και κοινοπραξίες. 

2. Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά 
την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Αντίγραφο ποινικού µητρώου  
Φορολογική ενηµερότητα και ασφαλιστική ενηµερότητα 
Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της 
µελέτης  και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό 
Κλειστό Φάκελο  Οικονοµικής Προσφοράς 

     Στοιχεία πιστοποίησης εταιρείας  ( άδεια εταιρείας - άδεια αρµοδίου ατόµου – 
      Έγκριση Αναγν. Εταιρίας κλπ)  
 
Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες 
συντήρησης συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.  
Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά 
ανάδοχος της παρούσας συντήρησης, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
αντίστοιχης σύµβασης. 
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3. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει 
δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 

Άρθρο 5
ο
 

Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη µειοδότη 

1. Η δηµοπρασία θα είναι µειοδοτική κατόπιν υποβολής κλειστών οικονοµικών προσφορών ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή και θα 
γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του µειοδότη. . Κάθε 
προσφορά είναι δεσµευτική για όλους και για τον µειοδότη. 

2. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις 
κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µνηµονεύονται στο 
πρακτικό και η ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία, µετά από 
σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

3. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπέρ αυτού, που προσέφερε το 
µικρότερο ποσό.  

4. Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης 

Άρθρο 6
ο
 

Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

1. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην ετήσια συντήρηση και επισκευή και αναγόµωση των εγκατεστηµένων 
πυροσβεστήρων στα σχολικά κτίρια ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης . 

2. Η ετήσια συντήρηση γενικά περιλαµβάνει πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων των 
πυροσβεστήρων και διάγνωση βλάβης όλων των εξαρτηµάτων τους. 

 
3. Στη τιµή της ετήσιας συντήρησης των πυροσβεστήρων , εκτός της υποχρεωτικής επίσκεψης 

εργασιών συντήρησης όπως αναφέρεται παραπάνω , προβλέπεται  και η έκτακτη επίσκεψη για 
διάγνωση καθώς και οι εργασίες επισκευής – αποκατάστασης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών που 
µπορούν να παρουσιαστούν στους πυροσβεστήρες καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. 

 
4. Επίσης ο ανάδοχος θα καταγράψει υποχρεωτικά σε αναλυτικούς και λεπτοµερείς πίνακες για κάθε 

σχολικό κτίριο ξεχωριστά τα στοιχεία (µάρκα, τύπος, αριθµός σειράς, χωρητικότητα, κλπ.) των 
πυροσβεστήρων.  

5. Ο Ανωτέρω αναλυτικός πίνακας θα παραδοθεί υποχρεωτικά και χωρίς καµιά επιπλέον χρέωση στο 
Τµήµα Παιδείας του ∆ήµου. 

6. 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 σε περίπτωση βλάβης η καταστροφής των πυροσβεστήρων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
προσέλθει  στο σχολικό κτίριο για την διάγνωση βλάβης και την επισκευή του πυροσβεστήρα 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 7

ο
 

Υπογραφή της σύµβασης 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στον µειοδότη της σχετικής µε την 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να προσέλθει για 
τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει 
υπέρ της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, χωρίς δικαστική παρέµβαση και ενεργείται επαναληπτική 
δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου µειοδότη και εγγυητή, ενεχοµένων και των δύο για την «επί έλαττον 
διαφορά» του τιµήµατος από εκείνο της προηγούµενης δηµοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται 
έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.  

 
2. Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 118 του Νόµου 4412/2016 και του Κώδικα ∆ήµων (Ν. 3463/2006). Αποκλείεται στον πλειοδότη η 
µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. 

 
Άρθρο 8

ο
 

                                   Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: 
 

1. Ο ανάδοχος για την εργασία και την συντήρηση των Πυροσβεστήρων θα  εκδώσει  τιµολόγιο 
Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα παραδοθεί και θα εξοφληθεί από την ∆ευτεροβάθµια σχολική 
επιτροπή. 

       2.   Για τα απαιτούµενα ανταλλακτικά ο ανάδοχος θα εκδώσει ξεχωριστό τιµολόγιο πώλησης το 
             οποίο θα παραδοθεί  και θα εξοφληθεί από την ∆ευτεροβάθµια σχολική επιτροπή. 
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                                                                         Άρθρο 9
ο
 

Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας 

1. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται  αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σ’ 
αυτήν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν 
φέρει αποτέλεσµα, η εργασία µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 
παρούσης Πράξης.  

2. Μπορεί επίσης η δηµοπρασία να επαναληφθεί όταν: 
Α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, λόγω 
ασύµφορου τιµήµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας,  

       Β) µετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει 
       εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
3. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική προκήρυξη   , πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν τη διενέργειά της. 
4. Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν 

ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους. 
5. Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 

118 του Νόµου 4412/2016 7 Ν.4782/2021 και του Ν. 3463/2006. 
 

Άρθρο 10
ο
 

Λοιπές διατάξεις 
                                Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται : 
Την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τη λύση της σχετικής σύµβασης.  
Η παρούσα Πράξη-∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί σε περίληψη  στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
www.neaionia.gr   και στο ¨∆ιαύγεια¨ 
 

             Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   
                                                                   μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                     
1)    Εγκρίνουν την µε αριθµό πρωτοκόλλου  128 /2022 µελέτη του Τµήµατος Παιδείας  µε ετήσιο 
ενδεικτικό προϋπολογισµό µέχρι του ανώτατου ποσού των 3.000 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 24% 

 
2) Καθορίζουν και  εγκρίνουν τους άνωθεν όρους για την διεξαγωγή µειοδοτικής δηµοπρασίας , για 
την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των Πυροσβεστήρων των σχολικών κτιρίων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης . 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

                                   

                                                                    ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

             

                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

1 

 

ΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2 

 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

3 

 

∆ΕΝΑΞΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

4 

 

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 

 

ΚΑΝΚΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 

6 

 

ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

7 

 

ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 

8 

 

ΖΑΧΟΥ∆ΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΔΑ: 68ΖΝΟΚΟΗ-Ω72


		2022-10-11T09:23:45+0300
	Athens




