
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ημερομηνία 02/07/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                          Αρ.Πρωτ.:12776 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Τμήμα :Προμηθειών & Αποθήκης                                                                                 

Δ/νση :Σταυροπούλου 31(Ραδιομέγαρο ) 

Αρμόδια υπάλληλος :Παναγιωτοπούλου Λ. 

Τηλέφωνο:26313 60983 

FAX:26310 25041 

Ε-mail: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
Ο  Δήμος  Iεράς Πόλης Μεσολογγίου  πρόκειται  να  προβεί  στην  ανάθεση  της  

υπηρεσίας  με  τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»  για  τις  

ανάγκες  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ,     συμβατικής     

αξίας     όχι     μεγαλύτερης     των    3.000,00     € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 

 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς 
 

να  λάβουν  υπόψη  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης  της  Διεύθυνσης  της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου καθώς και τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην  

την ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο 

Προμηθειών) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,  στο  Δημαρχείο Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  Τ.Κ.  30200  και  συγκεκριμένα  έως  και  την Δευτέρα  08/07/2019  

και  ώρα  12:00  π.μ.  (ώρα  λήξης  επίδοσης  οικονομικών προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκλεο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς : 

 

                                     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ  

(Δηλ.:επωνυμία ,διέυθυνση ,υπεύθυνος για την προσφορά ,ΑΦΜ ,τηλέφωνο ,email 

,fax ) 

                                                 ΠΡΟΣ   

                            ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Δ/νση :Σταυροπούλου 31(Ραδιομέγαρο )Τ.Κ:30200 Μεσολόγγι (ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ )  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ :3.000,00€ 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών :08/07/2019 

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του 

παραλήπτη 

 

Η  διενέργεια  της  ανάθεσης  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  βάσει  των  διατάξεων  του 

άρθρου  118  του  Ν.  4412/20106  και  κριτήριο  κατακύρωσης  αποτελεί  η  πλέον 

συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  η 

οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

της αρμόδιας υπηρεσίας (Οικονομικής Υπηρεσίας ). 
 

Ο  χρόνος  εκτέλεσης    της  σύμβασης  ορίζεται  στο  χρονικό  διάστημα  από  την 

υπογραφή της και για πέντε μήνες. 

 

mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr


 
 

 
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 

α) προσκόμιση  των  παρακάτω  δικαιολογητικών  για  την  μη  συνδρομή  του 
οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με: 

 

   Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις 

   Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

   Φορολογική Ενημερότητα 
   Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) 

 

β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 
 

γ)   Πιστοποιητικό   Καταλληλότητας   σχετικά   με   Σταθερό   Εξοπλισμό   Ψύξης, 
Κλιματισμό, Αντλίες Θερμότητας ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I ) 

 

δ)  Από  την  αρμόδια  ΔΟΥ  έναρξη  εργασιών  από  την  οποία  αποδεικνύεται  η 
δραστηριότητα του ενδιαφερομένου. 

 

ε) Τεχνική Προσφορά,  με την τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών για 
την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων. 

 

στ)  Οικονομική Προσφορά,  η  οποία  εσωκλείεται  σε  ξεχωριστό  φάκελο,  εντός 
του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). 

 
 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να 

λάβετε από την Οικονομική Υπηρεσία  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2631360983,987. 
 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το 

γραφείο  Προμηθειών  τηλ.  2631360983,987,  ή  να  αναζητήσετε  τη  σχετική  

ανάρτηση στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  

http:// www.messolonghi.gov.gr,  στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
 
 
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messolonghi.gov.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

  

 

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 40/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Επισκευή και συντήρηση  κλιματιστικών 

μονάδων Δημοτικών κτιρίων  2019»  

 
 
 
                                                              CPV: 50730000-1  
           ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑ 10.6262.02 

Προυπολογισμός  3.000,00 € 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ IΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης  

Αριθμός Μελέτης: 40/2019 

Αρ.πρωτ.:12530 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Επισκευή και 

συντήρηση  κλιματιστικών 

μονάδων  Δημοτικών 

κτιρίων  2019»  

 
 
 
 

 ΤΕ ΧΝΙΚΗ  Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν σε κλιματιστικά μηχανήματα 

σε διάφορες υπηρεσίες του δήμου και θα αφορούν συντηρήσεις και μεταφορές  τους. 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι  3.000,00€. 
 

Στο προυπολογισμό 2019 υπάρχει πίστωση στον  ΚΑ 10.6262.02     «Επισκευή 

και  συντήρηση  ΗΜ  εγκαταστάσεων  Δημοτικών  κτιρίων  2019»    

προϋπολογισμού  3.000,00€. 

Σε εφαρμογή του ΠΔ 01/08-01-2013 και του Ν3982/2011 οι ανωτέρω εργασίες 

πρέπει    να    εκτελεστούν    από    τεχνικό    προσωπικό    που    κατέχει    

κατάλληλες επαγγελματικές  άδειες.  Επίσης  απαιτείται  η  πιστοποίηση  των  

εταιριών  και  του προσωπικού   σύμφωνα  με   τον   ΕΚ   2067/2015.   Απαραίτητη   

προϋπόθεση   για  τη συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης  είναι η προσκόμιση  των 

απαραίτητων   δικαιολογητικών   για   την   επάρκεια   των  οικονομικών φορέων 

/αναδόχων   και   την αδειοδότηση  και  πιστοποίηση  για  το  τεχνικό  προσωπικό  

που  θα  εκτελέσει  τις αντίστοιχες ψυκτικές εργασίες. 

 

• Υποχρέωση ανάδοχου συντηρητή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία :  

 

Οι τεχνικοί ψυκτικοί προκειμένου να ασκήσουν τεχνικές εργασίες σε ψυκτικές και 

κλιματιστικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τον ΕΚ 

2015/20167. 
 

• απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών για την άσκηση καθηκόντων : 

 

α) Οι κάτοχοι διπλώματος / πτυχίου : χημικού μηχανικού, μηχανικού παραγωγής 

και διοίκησης, μηχανικοί διαχείρισης ενεργειακών πόρων, με την εγγραφή 

τους  στο ΤΕΕ και οι πτυχιούχοι των τμημάτων ΤΕΙ Μηχανολογίας ή 

Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ηλεκτρολογίας, με την κτήση του πτυχίου τους. 

 

β)  πτυχίου ΕΠΑΛ Τομέα Μηχανολογίας Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 

και Κλιματισμού, πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και 

Κλιματιστικών Έργων, διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων 

Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, ή πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη 

ειδικότητα οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν. Οι εργασίες που περιγράφονται πιο 

πάνω είναι υποχρεωτικές για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων ψύξης για την  

θερινή περίοδο. 



Ο συντηρητής υποχρεούται  να παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα το ειδικό  φυλλάδιο  

συντήρησης όπου θα αναφέρονται αναλυτικά το κτίριο ,το είδος του μηχανήματος και 

οι εργασίες συντήρησης που εκτελέσθηκαν  όπως επίσης τυχόν παρατηρήσεις και 

διαπιστώσεις που αφορούν την λειτουργία των μηχανημάτων. 

Τα ποσά αυτά δεν διεκδικούνται από τον ανάδοχο εάν και εφόσον δεν 

χρησιμοποιηθούν κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης να εκδίδει δελτίο ειδικά για τις περιπτώσεις που του ανατίθεται αποξήλωση ή 

μετεγκατάσταση κλιματιστικού όπου θα αναφέρεται το κλιματιστικό, το κτίριο που 

υπήρχε, και το κτίριο που μετεγκαταστάθηκε ή αποθηκεύτηκε.  

Υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά δυσλειτουργίες των συστημάτων μετά από την 

ετήσια συντήρηση και για όλη την περίοδο της σύμβασης του μετά από κλήση του 

αρμοδίου τμήματος της Τεχνικής υπηρεσίας.           

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Μεσολόγγι 28/06/2019 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ  

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 
 

ΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

     



 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης 

Αριθμός Μελέτης:40/2019 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Επισκευή και 
συντήρηση κλιματιστικών  
Δημοτικών κτιρίων  2019»  

  
 
                                                         
 
                                                         ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 
 
Α/Α 

 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
  

 
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  

1 Χημικός καθαρισμός  
 

Τεμ  50 

2  
Απλός καθαρισμός  

Τεμ 25 

3  
Διάγνωση βλάβης  

Τεμ  

4  
Πλήρωση ψυκτικού υγρού σε 
κλιματιστικά split unit  

Τεμ 20 

5  
Πλήρωση ψυκτικού υγρού σε  
κλιματιστικά αέρα νερού  

Τεμ 10 

6  
Γενικός έλεγχος σε κλιματιστικά  
αέρα νερού  

Τεμ 5 

7  
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση 
κλιματιστικού σε νέα θέση  

Τεμ 5 

 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Μεσολόγγι 28/06/2019 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ  

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 
 

ΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ             
 
 

 
 
 
 

 

  

  



   
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

Αριθμός Μελέτης: 40/2019 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Επισκευή και 
συντήρηση  κλιματιστικών  
Δημοτικών κτιρίων  2019»   

                                                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  

      (€) 

1 Χημικός καθαρισμός  Τεμ. 50 18,00 900,00 

2 Απλός καθαρισμός  Τεμ. 25 10,00 250,00 

3 Διάγνωση βλάβης  Τεμ. 11 10,00 110,00 

4 Πλήρωση ψυκτικού  

υγρού σε κλιματιστικά  

split unit 

Τεμ. 20 30,00 600,00 

5 Πλήρωση ψυκτικού 

υγρού σε κλιματιστικά  

αέρα νερού  

Τεμ. 10 30,00 300,00 

6 Γενικός έλεγχος  

σε κλιματιστικά αέρα νερού  

Τεμ. 5 20,00 100,00 

7 Αποξήλωση και  

επανατοποθέτηση  

κλιματιστικού σε νέα θέση  

Τεμ. 5 30,00 150,00 

    ΚΑΘΑΡΟ 

 ΠΟΣΟ  

2.410,00 

    ΦΠΑ 24% 578,40 

    ΣΥΝΟΛΟ Α 2.988,40 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  11,60 

    ΣΥΝΟΛΟ Β 3.000,00 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Μεσολόγγι 28/06/2019 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ  

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 
 

ΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ             
 
 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 Αριθμός Μελέτης: 40/2019 

 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Επισκευή και 
συντήρηση  κλιματιστικών  
Δημοτικών κτιρίων  2019»  

 
 
 
   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 Άρθρο  1 ο  Χημικός  καθαρισμός  

 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες  εργασίες: 
 Καθαρισμός των στοιχείων των εξωτερικών μονάδων με χημικό υγρό 
 Καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό 
 Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. 
 Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού. 
 Καθαρισμός των εδράνων ανεμιστήρων 
 Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή. 
 Πλύσιμό/ καθαρισμός φίλτρων αέρα-περσίδων. 

Το τεμάχιο 18,00 € 
 
 
 

 Άρθρο  2 ο  Απλός  καθαρισμός  
 Απλός καθαρισμός και πλύσιμο φίλτρων αέρα (split unit, fan coil, 

καναλάτες). 
Το τεμάχιο 10,00 € 

 
 
 

 Άρθρο  ο  Διάγνωση βλάβης  
 Διάγνωση  βλάβης  σε  οποιαδήποτε  τύπου  και  ισχύος  κλιματιστικό  

μηχάνημα.  Ο ανάδοχος μετά την διάγνωση βλάβης του κλιματιστικού 
μηχανήματος θα προσκομίζει στην υπηρεσία σημείωμα με το ενδεικτικό 
κόστος των προς αντικατάσταση υλικών και το ενδεικτικό κόστος των 
απαιτούμενων εργασιών επισκευής του. 

Το τεμάχιο 10,00 € 
 
 
 

 Άρ θρο  4 ο  Πλήρωση  ψυκτικού  υγρού  σε  κλιματιστικά  split  unit  
 Πλήρωση  ψυκτικού  υγρού  σε  κλιματιστικά  split  unit  (τοίχου,  δαπέδου,  

κασέτας,οροφής, ντουπάλας) 
Το τεμάχιο 30,00 € 

 
 
 

 Άρθρο  5 ο  Πλήρωση  ψυκτικού  υγρού  σε  κλιματιστικά  αέρα  νερού  
 Πλήρωση ψυκτικού υγρού σε κλιματιστικά 

αέρα νερού 
Το κιλό 30,00 € 



 
 

 Άρ θρο  6 ο  Γενικός  έλεγχος  σε  κλιματιστικά  αέρα  νερού  
Η εργασία περιλαμβάνει: 

 Έλεγχος  καλής λειτουργίας. Ρύθμιση πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης 
στις επιτρεπόμενες    τιμές.    Έλεγχος    καλής    λειτουργίας    μανομέτρων- 
θερμομέτρων. 

 Έλεγχος  δοχείου  διαστολής,  βαλβίδας  πλήρωσης  και  καθαρισμός  φίλτρου 
νερού. 

 Έλεγχος  και  αποκατάσταση  διαρροών  στα  υδραυλικά  μέρη  και  
συνδέσμους (εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά ανταλλακτικά εξαρτήματα) 

 Έλεγχος λειτουργίας αντλιών – κυκλοφορητών και διακόπτη   ροής. 
 Έλεγχος  αυτόματου  διακόπτη  υπερέντασης  και  έλλειψης  τάσεως  για  την 

προστασία του κινητήρα, και ρύθμιση του θερμικού μετά την αμπερομέτρηση 
του κινητήρα. 

 Έλεγχος   θερμοκρασίας   νερού   εισερχομένου   και   εξερχόμενου   κατά  την 
λειτουργία. 

 Έλεγχος ψυκτικού μέσου. 
 Έλεγχος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αυτοματισμών. 

Το τεμάχιο 20,00 € 
 
 
 

 Άρθρο  7ο  Αποξήλωση   κ αι  επανατοποθέτη ση  κλιματιστικού  σε  νέα  θέση  
 Αποξήλωση    και    επανατοποθέτηση    κλιματιστικού    (split    unit    έως    

30000 btu,ανεξαρτήτως      τύπου   (όχι   καναλάτο))   σε   νέα   θέση   με   
απόσταση   εσωτερικής εξωτερικής μονάδας έως τρία μέτρα. 

Το τεμάχιο 30,00 € 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ  

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 
 

ΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ             
 
 



 
 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μεσολόγγι  28/06/2019                               
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                      αρ.πρωτ.:12530         
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ   
Ταχ. Δ/νση:Σταυροπούλου 31(Ραδιομέγαρο )   
Aριθμός μελέτης :40/2019 

 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 0Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
(Σ.Υ) 

 
Το τεύχος της Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους 
και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, 
πρόκειται να γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
στις Υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

ΑΡΘΡΟ 20 Αντικείμενο της Προμήθειας 
 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  που  θα  συσταθεί  είναι  η  υπηρεσία  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ». 

 
Συγκεκριμένα η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αφορά την παροχή της 
υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου. 

 
Θα γίνονται δεκτές προσφορές οικονομικών φορέων που θα αφορούν τις 
εργασίες συντήρησης  και  επισκευής  όπως     παρουσιάζονται  στην  μελέτη  
της  Οικονομικής Υπηρεσίας . 

 
 

ΑΡΘΡΟ 30 Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και 
τις κατ’  εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  όπως  
ισχύουν  και ιδίως: 

 
 του  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  

και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», 

 
 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων», 
 

 του  Ν.  3852/7-06-2010  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, 

 



 του  Ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” 

 
 του  Π.Δ.  80/2016  (Α΄145/τ.Α΄/05.08.2016)  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από 

τους Διατάκτες”, 
 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…», 

 
 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α) περί «Ενιαίου συστήματος κινητικότητας 

και λοιπών  διατάξεων»,  και  ειδικότερα  το άρθρο 24  περί  «Ηλεκτρονικής  
διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο 
δημόσιο τομέα», 

 
 του  Ν.  4305/2014  (ΦΕΚ  237/Α)  περί  «Ανοικτής  διάθεσης  και  περαιτέρω 

χρήσης εγγράφων», 
 

 του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133/Α΄/19-7-2018)  «Μεταρρύθμιση  του  
θεσμικού πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  
Ενίσχυση  της Συμμετοχής  Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  
λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  Ρυθμίσεις  για  τον  
εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  
Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

ΑΡΘΡΟ 40Προϋπολογισμός 
 

Αναλυτικά   η   δαπάνη   για   την   αναφερόμενη   υπηρεσία,   προϋπολογίζεται   
στο συνολικό ποσό των 3.000,00 €. 

 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 10.6262.02 του Π/Υ του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου . 

 

ΑΡΘΡΟ 50Έγγραφα της σύμβασης 
 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης κατά σειρά ισχύος είναι τα 
ακόλουθα: 

 
 Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

 
 Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 60 Χρόνος και τόπος πηρεσιών 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται  κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης να 
παράσχει τις  περιγραφόμενες  εργασίες  έπειτα  από  συνεννόηση  με  την  
υπηρεσία  (Οικονομική Υπηρεσία) στους χώρους των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 70 Παραλαβή Υπηρεσιών 
 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 
 



Εάν  κατά  την  παραλαβή  των  υπηρεσιών  αυτές  δεν  είναι  σύμφωνες  με  τις 
προδιαγραφές  της  μελέτης  και  την  προσφορά  του  αναδόχου,  τότε  ο  
τελευταίος υποχρεούται  να  αποκαταστήσει  την  λειτουργία  των  
κλιματιστικών  μηχανημάτων σύμφωνα με τις οριζόμενες από τη μελέτη 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 80Ανωτέρας Βία 
 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα  ανωτέρας  βίας  είναι  :  εξαιρετικά  και  
απρόβλεπτα  φυσικά  γεγονότα, πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό  γεγονός  
ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  
ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 
ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει  
αμελλητί  τον  εντολέα  και  να  καταβάλει  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

 
Ο   όρος   περί   ανωτέρας   βίας   εφαρμόζεται   ανάλογα   και   για   τον   
εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.ΑΡΘΡΟ 90 

 
Αναθεώρηση τιμών 

 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 
 

    ΑΡΘΡΟ 100Τρόπος Πληρωμής 
 

Η  πληρωμή  θα  γίνεται  τμηματικά  μετά  από  την  παραλαβή  των  
παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που διέπουν τη  λειτουργία  των  Ο.Τ.Α.  Στον  ανάδοχο  θα  
καταβληθεί    η  αξία  του  εκδοθέν τιμολογίου  με  τις  διαδικασίες  που  
διέπουν   τη  λειτουργία  των  Ο.Τ.Α.   Οι  λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα 
αναφέρονται στην Απόφαση Ανάθεσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 110Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
ανεξαιρέτως τους  φόρους,  τέλη,  δασμούς  και  εισφορές  υπέρ  του  
δημοσίου,  δήμων  και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 12ο Επίλυση διαφορών 
 

Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  Απόφασης  
Ανάθεσης, επιλύονται  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  όπως  έχουν  
τροποποιηθεί  και ισχύουν. 
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ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ  

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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