
                          ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                  Σίνδος,  23/05/2018  
 Διεύθυνση Οικονομικών                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 579       
Υπηρεσιών                                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11577 
Τμήμα Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 
                       57400 Σίνδος. 
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία 
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 515) 
Fax:  2310-586-849 
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr  

 
ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ» 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.982,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
5) Την αναγκαιότητα της προμήθειας 
6) Την υπ’ αριθμ. 131/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 9.982,00 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.20.7135.005. Χρηματοδότηση: Ίδια έσοδα-Ανταποδοτικά  
7) Την από 10-05-2018 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ» προϋπολογισμού 8.050,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 
9.982,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής.  
 
Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων 
συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του αμαξοστασίου στη Ν. Μαγνησία, σύμφωνα 
με το Παράρτημα Α’. 
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρισης και  
Συντήρησης Οχημάτων 
 
 
 
 
 
 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του 

Αμαξοστασίου στην Ν. Μαγνησία  
 

 
 
 

 
 

                                                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.050,00€ 
                                                                                                      Φ.Π.Α. 24% :   1.932,00€  

       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.982,00€ 
 
 
 

Κ.Α.: 02.20.7135.005 
 
 

                                                                 CPV: 42512000-8 (Κλιματιστικές εγκαταστάσεις)  
                                                                    42512200-0 (Κλιματιστικά μηχανήματα  

                                                                                                  προσαρμοζόμενα  επί τοίχου) 
                                                                      
       

 
Περιεχόμενα: 
1. Τεχνική Περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Παράρτημα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΘΕΜΑ : « Προμήθεια και εγκατάσταση 
μονάδων          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                        κτίριο του Αμαξοστασίου στην  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                            Ν. Μαγνησία » 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ             
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                        Προϋπολογισμός : 9.982,00€ 
                                                                                     
                                                    
                                                                              

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για 
το κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας και για το συνεργείο οχημάτων, τα οποία 
βρίσκονται εντός του Αμαξοστασίου του Δήμου Δέλτα. 
Συνοπτικά, πρόκειται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων ( 3 
επιτοίχια κλιματιστικά 12.000 BTU και 4 επιτοίχια κλιματιστικά 18.000 BTU, για τα γραφεία της 
Υπηρεσίας και δυο (2) κλιματιστικά τύπου ντουλάπας 60.000 BTU για το συνεργείο οχημάτων ). 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με βάση τις διατάξεις του N. 4412/2016, με την διαδικασία απ' ευθείας 
ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.982,00€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Δέλτα, έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 02.20.7135.005 με τίτλο « Προμήθεια και 
εγκατάσταση μονάδων συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του Αμαξοστασίου στην Ν. 
Μαγνησία ». 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 
 

Α/Α Είδος Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

1 Κλιματιστικό 
12.000 BTU, 
επιτοίχιο 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

κλιματιστικού , τεχνολογίας inverter, 
ισχύς ψύξης/ θέρμανσης 12.000 BTU,  
ενεργειακής κλάσης Α+ ή ανώτερης, με 
λειτουργία αφύγρανσης, τροφοδοσία 
230V, τύπος ψυκτικού υγρού: R410A 

Τεμάχιο 3 

2 Κλιματιστικό 
18.000 BTU, 
επιτοίχιο 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

κλιματιστικού , τεχνολογίας inverter, 
ισχύς ψύξης/ θέρμανσης 12.000 BTU,  
ενεργειακής κλάσης Α+ ή ανώτερης, με 
λειτουργία αφύγρανσης, τροφοδοσία 
230V, τύπος ψυκτικού υγρού: R410A 

Τεμάχιο 4 

4 Κλιματιστικό 
60.000 BTU, 
ντουλάπα 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
κλιματιστικού τύπου ντουλάπας, 
τεχνολογίας inverter, ισχύς ψύξης/ 
θέρμανσης 60.000 BTU,  ενεργειακής 
κλάσης Α ή παραπάνω, τροφοδοσία 
400V, τύπος ψυκτικού υγρού: R410A 

Τεμάχιο 2 
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Τα προς προμήθεια υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, που θα καλύπτει τα 
ανταλλακτικά και την εργασία που τυχόν θα απαιτηθεί. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη, χωρίς 
υπαιτιότητα του Δήμου Δέλτα λόγω κακής χρήσης ή λόγω της εναλλαγής τάσης του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, τότε είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος με δική του ευθύνη, να προχωρήσει 
στην επισκευή ή στην αντικατάσταση της κλιματιστικής μονάδας, εάν δεν επισκευάζεται. 
 
 
 

Σίνδος 10/05/2018 
 
 
               Ο συντάξας 
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης και Διαχείρισης 
                Οχημάτων 
              
 
      Σαλανίδης Γρηγόρης  
             ΔΕ Οδηγών 
     

 
 

Θεωρήθηκε 
                     Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
                                Καθαριότητας 
 
 
 

Σιωμάδης Σωτήρης 
ΠΕ Βιολόγων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΘΕΜΑ : « Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                       κτίριο του Αμαξοστασίου στην  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                       Ν. Μαγνησία » 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ             
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                        Προϋπολογισμός : 9.982,00€ 
                                                                                     

 
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Προμήθειας  Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Συνολική 
δαπάνη € 

1. Κλιματιστικό 12.000 BTU, 
επιτοίχιο 

Τεμάχιο 3 430,00€ 1.290,00€ 

2. Κλιματιστικό 18.000 BTU, 
επιτοίχιο 

Τεμάχιο 4 635,00€ 2.540,00€ 

3. Κλιματιστικό 60.000 BTU, 
ντουλάπα 

Τεμάχιο 2 2.110,00€ 4.220,00€ 

    Σύνολο 8.050,00€ 

    Φ.Π.Α. 24% 1.932,00€ 

    Τελικό Σύνολο 9.982,00€ 

 
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς, παράδοσης και 
τοποθέτησης των υπό προμήθεια υλικών. 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. 
 

Σίνδος 10/05/2018 
 
               Ο συντάξας 
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης και Διαχείρισης 
                Οχημάτων 
              
 
     Σαλανίδης Γρηγόρης  
            ΔΕ Οδηγών 

  Θεωρήθηκε 
              Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
                         Καθαριότητας 
 
 
 

Σιωμάδης Σωτήρης 
ΠΕ Βιολόγων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΘΕΜΑ : « Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                       κτίριο του Αμαξοστασίου στην  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                       Ν. Μαγνησία » 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ             
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                       Προϋπολογισμός : 9.982,00€ 

 
 
 

3.ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την « Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων 
συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του Αμαξοστασίου στην Ν. Μαγνησία » του Δήμου 
Δέλτα. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.982,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 24%) . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 με Κ.Α. 
02.20.7135.005 και χρηματοδότηση από Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά-Τέλη Καθαριότητας & 
Φωτισμού, και τους αντίστοιχους του 2019 εφόσον δεν ολοκληρωθεί η προμήθεια εντός του 2018. 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της απ' ευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις : 
 

1. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

2. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118 
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων». 
4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 

Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) 
και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

6.  Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

7.  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α)   Σύμβαση. 
β)   Προσφορά. 
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γ)   Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ)   Προϋπολογισμός. 
ε)   Τεχνική περιγραφή. 
 
Άρθρο 4ο: Υποβολή προσφορών – Αξιολόγηση  

Η ανάθεση θα εκτελεστεί με την αποστολή σχετικής πρόσκλησης. 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 
2313.300-500. 
Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού: 
 
- Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα στο Παράρτημα) 
 
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: 
 

 Τα υλικά που θα προσκομίσουν  πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης , είναι 
αρίστης ποιότητας , κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται σε εσωτερικούς  χώρους και 
ακίνδυνα για τους ανθρώπους, τα δε πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τεχνικά φυλλάδια που τα 
αφορούν θα προσκομιστούν κατά την παράδοση –παραλαβή τους. 

Άρθρο 5ο: Υπογραφή Σύμβασης  

 Ο Δήμος Δέλτα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, θα 
κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει. 
 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο του 105 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Εκτός αν 
ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας.  Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η 
οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη 
Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση της απόφασης 
αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ένσταση απορριφθεί, 
οριστικοποιείται η έκπτωση του αναδόχου. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
 

 Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ή μέρος αυτής, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.  
 Παραλήφθηκε οριστικά η προμήθεια.  
 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
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 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και  

 Αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

Άρθρο 6ο: Διάρκεια σύμβασης 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, διάστημα εντός του οποίου 
είτε θα εξαντληθούν οι ποσότητες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, είτε όσες απαιτηθούν 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων του προϋπολογισμού. 

 
Άρθρο 7ο: Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 
Δέλτα , εντός της διάρκειας της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 
Η παράδοση θα γίνει  άπαξ,  κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής της Υπηρεσίας εντός 
διαστήματος όχι μεγαλύτερου των δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια , την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής , για την ημερομηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό , τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Τα υλικά θα προσκομισθούν στην αποθήκη υποδοχής του Δήμου Δέλτα, θα εκδοθεί αποδεικτικό 
εισαγωγής του υλικού, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης , στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης , το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 
οποίας προσκομίστηκε. 
Μετά από την προσκόμιση του υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία το αποδεικτικό εισαγωγής και να προχωρήσει στην εγκατάστασή τους 
στα σημεία που θα του υποδείξει η υπηρεσία.  
 
Άρθρο 8ο: Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221, παρ.5 του 
Ν.4412/2016).  
Ο χρόνος παραλαβής των  υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής αρχίζει από 
την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών και ολοκληρώνεται αυθημερόν. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός έλεγχος με καταμέτρηση των 
προσκομιζόμενων υλικών και έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης και τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τεχνικά 
φυλλάδια. 
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, που κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 
Σε περίπτωση παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης ή απόρριψης των υλικών εφαρμόζονται ως προς τις διαδικασίες και τις 
επιτροπές παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών για 
την αντικατάστασή τους εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 213, του Ν.4412/2016. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο , θεωρείται 
ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  
Ο έλεγχος των υλικών στην αυτοδίκαια παραλαβή γίνεται στη συνέχεια από επιτροπή που 
συγκροτείται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 209, παρ. 4,  του Ν.4412/2016. 
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 
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Άρθρο 9ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 
Κατά τα λοιπά επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207, του Ν.4412/2016  
 
Άρθρο 10ο: Εγγυήσεις 
 
Τα προς προμήθεια υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, που θα καλύπτει τα 
ανταλλακτικά και την εργασία που τυχόν θα απαιτηθεί. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη, χωρίς 
υπαιτιότητα του Δήμου Δέλτα λόγω κακής χρήσης ή λόγω της εναλλαγής τάσης του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, τότε είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος με δική του ευθύνη, να προχωρήσει 
στην επισκευή ή στην αντικατάσταση της κλιματιστικής μονάδας, εάν δεν επισκευάζεται. 
 
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή των προμηθειών  της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά,  με την εξόφληση του 100% της 
εκάστοτε  αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη τους και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής για το τμήμα που αφορά η πληρωμή. (άρθρο 200, παρ.5α, Ν.4412/2016) 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα 
στο άρθρο 200, παρ. 5 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Μετά από την παραλαβή της προμήθειας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την 
Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή 
εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 

Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και 
υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που 
προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. 
με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 
     Σίνδος 10/05/2018 
 
               Ο συντάξας 
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης και Διαχείρισης 
                Οχημάτων 
              
     Σαλανίδης Γρηγόρης  
            ΔΕ Οδηγών 

 
Θεωρήθηκε 

              Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
                         Καθαριότητας 
 

Σιωμάδης Σωτήρης 
ΠΕ Βιολόγων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΘΕΜΑ :   «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                             κτίριο του Αμαξοστασίου στην  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                        Ν. Μαγνησία » 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ             
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                          Προϋπολογισμός : 9.982,00€ 

 
4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 
 
Του/Της……………………………………………………………………………………….............................. 
(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)……………………………………….............. 
με έδρα τ……………………………....οδός…………………………...................…αριθ:…………..…… 
Τ.Κ…………………...........……………τηλ.…………....................……Fax………………………...………. 
 
ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ 

 Την αριθ. Πρωτ. ……….........……. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  «Προμήθεια και 
εγκατάσταση μονάδων συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του Αμαξοστασίου στην Ν. 
Μαγνησία». 

 Όλους τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην εν λόγω Πρόσκληση. 
 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προμήθειας 
προσφέροντας τις κάτωθι τιμές  :  
 

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του 
Αμαξοστασίου στην Ν. Μαγνησία 

Είδος Προμήθειας  Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 
μονάδα 

Συνολική 
δαπάνη € 

Κλιματιστικό 12.000 BTU, επιτοίχιο Τεμάχιο 3   

Κλιματιστικό 18.000 BTU, επιτοίχιο Τεμάχιο 4   

Κλιματιστικό 60.000 BTU, ντουλάπα Τεμάχιο 2   

   Σύνολο  

   Φ.Π.Α. 24%  

   Τελικό 
Σύνολο 

 

 
Σίνδος,     /    /          

                                                                                                                                                          Ο προσφέρων 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
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