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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού  για την « Προµήθεια υπηρεσιών 
συντήρησης Η/ Μ Εξοπλισµού κτιρίων ( συντήρηση & επισκευή 
καυστήρων , κλιµατιστικών µηχανηµάτων και ψυκτών πόσιµου 
νερού» και λήψη σχετικής απόφασης   
 
  Με την υπ αριθ 38/24-2-2014 απόφαση  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια της προµήθειας  
«Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/ Μ Εξοπλισµού κτιρίων 
( συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων και ψυκτών πόσιµου νερού» µε την διαγωνιστική 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.       

Με την υπ’ αριθ.201/2-6-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση  
«Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/ Μ Εξοπλισµού κτιρίων 
( συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων και ψυκτών πόσιµου νερού», η διάθεση της 
πίστωσης ποσού 10.860,90  σε βάρος των ΚΑ 10.6261.0002 
και 10.6265.0002  µε τις  ονοµασίες  « Συντήρηση και 
επισκευή καυστήρων  ∆ηµοτικού Καταστήµατος και Γραφείων 
∆ηµοτικών Ενοτήτων» και « Συντήρηση και επισκευή Επίπλων 
και Λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού » β)  
εγκρίθηκε  η  υπ΄ αριθ 11/2014  µελέτη   και οι όροι 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ 1260/18324/4-6-2014/10446 Απόφαση 
∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 16/6/2014 
 
 Την 16/6/2014  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/ Μ Εξοπλισµού κτιρίων 
( συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων και ψυκτών πόσιµου νερού»  που συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αρ. 85/2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας  και συνέταξε 
το από 16/6/2014/   πρακτικό . 



Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθε  και έλαβε  
µέρος(1) ένας  ενδιαφερόµενος :  
α)ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ   
ο οποίος  έγινε  δεκτός   για την περαιτέρω διαγωνιστική 
διαδικασία. 
Στην συνέχεια  η επιτροπή προχώρησε , στην αποσφράγιση 
της οικονοµικής της προφοράς  η οποία  καταγράφεται  στον  
παρακάτω πίνακα   
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1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

     

Συντήρηση συστήµατος 
λέβητα-καυστήρα και λοιπών 
διατάξεων λεβητοστασίου 
(δίκτυα, πυροσβεστήρες, κ.τ.λ) 
ανά σύστηµα  

10 250 2500 217,50 2175,00 

Προµήθεια ανταλλακτικών  1 1.150 1150,00 1.050,00 1050,00 
Κόστος µετάβασης (ανά 
µετάβαση) συνεργείου  για 
βλάβη-επισκευή, µε εργασία 
έως 60 min. 

5 60 300,00 52,2 261,00 

Κόστος επιπλέον  εργατοώρας 
συνεργείου. 

15 50 750,00     43,50 652,50 

   4700,00  4138,50 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ) 

 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ)  ΜΕ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

13% 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ) 

 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

13% 
Εφάπαξ συντήρηση 
κλιµατιστικής µονάδας 
διαιρούµενου τύπου 
(split unit). 

86 16 1.376 13,92 1197,12 

Εφάπαξ συντήρηση 
τοπικής κλιµατιστικής 
µονάδας (fan coil unit). 

25 15 375 13,05 326,25 

Προµήθεια 
ανταλλακτικών 
κλιµατιστικής µονάδας 

1 369 369 321,03 321,03 

Εγκατάσταση 
κλιµατιστικής µονάδας 
έως 24.000 btu/h µε 
δίκτυο σωληνώσεων έως  
3 m 

2 120 240 104,40 208,80 

Αποξήλωση 
κλιµατιστικής µονάδας 
έως 24.000 btu/h  

2 50 100 43,50 87,00 

Κόστος µετάβασης 4 60 240 52,20 208,80 



συνεργείου για βλάβη-
επισκευή, µε εργασία 
έως 60 min. 
Κόστος επιπλέον  
εργατοώρας συνεργείου. 

15 50 750 43,50 652,50 

   3450,00  3001,50 
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ΜΕΛΕΤΗΣ  
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(ΕΥΡΩ) 

 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 2% 

Υλικά & Εργασία 
Συντήρησης Ψυκτών 

Eclipse Stand 

4 170 680 166,60 666,40 

  ΣΥΝΟΛΟ  
1+2+3 

4700,00 ΣΥΝΟΛΟ  
1+2+3 

4138,50 

   3450,00  3001,50 
   680  666,40 
   8830,00  7806,40 
  ΦΠΑ 23% 2030,90 ΦΠΑ 23% 1795,48 
   10860,90 

 
 9601,88 

 
O εν λόγω διαγωνισµός ήταν πρόχειρος  και έλαβε όλη τη δέουσα 
δηµοσιότητα, αλλά πλέον σηµαντικό είναι , ότι  ο δήµος έχει  
ανάγκη την «Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/ Μ Εξοπλισµού 
κτιρίων ( συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων και ψυκτών πόσιµου νερού»  και ειδικά την 
συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων και ψυκτών πόσιµου νερού, 
διότι έχουν κατατεθεί αιτήµατα  από τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
για βλάβες που έχουν προκύψει  και ενόψει της θερινής περιόδου 
επιβάλλεται η συντήρηση τους.  
  
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  1.- Η έγκριση του  από 16/6/2014 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
  2.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « Προµήθεια 
υπηρεσιών συντήρησης Η/ Μ Εξοπλισµού κτιρίων ( συντήρηση & 
επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων και ψυκτών 
πόσιµου νερού»» στην ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  ,  µέχρι του 
ποσού των  9.601,88€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 
 
Συν.  

1)  Το από 16/6/2014 πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού 
   2) Η υπ αριθ 3475/16-6-2014 προσφορά της ICON GROUP 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ   
       

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 



 
 
 


