
                          

 
 

      ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη  συντήρηση των  κλιματιστικών μονάδων 

(air-condition) που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτήρια  υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου , με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το 

οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑΒ’. 

2.  Τον  Οργανισμό  της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΔ140/2010/ ΦΕΚ 233/τ.Α’/27.12.2010 ,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ.202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4400/2016) και 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3878/2017) αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/τ.Β /8-8-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)»,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 4. Τις διατάξειςτουΝ.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ. Α / 9.3.2021) 

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018. 

 6.Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσητηςΟδηγίας2011/85/ΕΕ)− 

δημόσιο λογιστικό και άλλες . 
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7. Την αριθμ. 16/1049/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της 

ΠΕΘ.  

8. Την αριθμ. 1455/93991/10816/16-06-2022 Απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:          

ΩΜΤΠ7Λ9-ΕΤΙ) & (ΑΔΑΜ: 22 REQ 010753721) και καταχωρήθηκε με α/α 1452 στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας. 

 

 

                                                       ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 
Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων,  τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη 

συντήρηση των επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (air-condition) που βρίσκονται 

εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας . 

 
 
                                         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι συντήρηση των επιτοίχιων κλιματιστικών 

μονάδων (air-condition) που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 

έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 

                                       Αριθμός κλιματιστικών μονάδων ανά υπηρεσία 

 

Α/Α 

              

             ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

     ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

1. Διοικητήριο  Π. Τσαλδάρη 18 43 

2. ΚΤΕΟ  Παραπόταμος  4 

3. Αγροτικό Κτηνιατρείο Φιλιατών  Φιλιάτες 3 

4. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

και ΚΕΣΥ Νομού Θεσπρωτίας  

Κύπρου 47 

/ Ηγουμενίτσα 

10 

5. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Θεσπρωτίας 

Νέο Λαδοχώρι              15 

 

 





 
 
Η συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών θα περιλαμβάνει τόσο για την εξωτερική 
μονάδα όσο και για την εσωτερική μονάδα και συγκεκριμένα: 
 
1. Αφαίρεση καλυμμάτων και πλήρης καθαρισμός φίλτρων-στοιχείων, φτερωτής 

ανεμιστήρα, λεκάνης συμπυκνωμάτων και σωλήνα αποχέτευσης με ειδικό υγρό 

καθαρισμού. 

2. Πλύσιμο των συμπυκνωτικών μονάδων. 

3. Ψεκασμός των προαναφερόμενων με αντιμυκητιακό υγρό (τόσο το υγρό καθαρισμού όσο 

και το αντιμυκητιακό υγρό θα πρέπει να φέρουν την έγκριση ΕΛΟΤ και  ISO). 

4. Σφίξιμο των ηλεκτρικών επαφών. 

5. Θέση σε λειτουργία, έλεγχος της πίεσης του ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση (εάν 

απαιτείται) και έλεγχος της έντασης λειτουργίας (αμπερομέτρηση). 

             Πιο συγκεκριμένα,  όσον αφορά στη συντήρηση , ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και 
να τα προσκομίσει με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς  τα εξής  : 

 
- Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να 

είναι σε ισχύ 2,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α ́ του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, 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 της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης . Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .  

- Τις άδειες και τα πιστοποιητικά των ατόμων που απαρτίζουν το συνεργείο, σύμφωνα με τα   
οριζόμενα στο Π.Δ. 1/2013 και στονΕ.Κ.303/2008 δηλ.: 

- Άδεια τεχνίτη ψυκτικού, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1/2013, εκτελεί υπό τις 
οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση υπευθύνου αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ψυκτικού 
τη συντήρηση του κλιματιστικού. 

- Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού και πιστοποιητικό Ι 
- Άδεια εργοδηγού ψυκτικού και πιστοποιητικό ΙΙ. Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία τα οποία θα 

προβούν στις εργασίες συντήρησης των κλιματικών μονάδων, θα πρέπει να ικανοποιούν τα 
αναγραφόμενα στο Π.Δ. 1/2013.  

- Περαιτέρω οι εργασίες που αφορούν την ανάκτηση και τη διακίνηση των ψυκτικών ρευστών, 
θα πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένο Μηχανικό (Π.Ε./Τ.Ε.) ή Εργοδηγό Ψυκτικών  

- Εγκαταστάσεων, ο οποίος θα εκδίδει και τα απαιτούμενα, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, 
έγγραφα. Προσφορές, των οποίων οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 
τεχνική ικανότητα, θα απορρίπτονται. 

 
        





 

        Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής, η οποία θα αναφέρεται για κάθε μία κλιματιστική μονάδα επί (χ) το σύνολο 

των μονάδων. 

        Τυχόν υπέρβαση του αριθμού των αναγραφόμενων στον άνωθεν πίνακα κλιματιστικών 

μονάδων που χρήζουν συντήρηση ,η τιμή θα υπολογίζεται με την ίδια προσφερόμενη τιμή .   

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε με την οικονομική σας προσφορά α) φορολογική β)  

ασφαλιστική ενημερότητα, για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση εκτός 

είσπραξης χρημάτων και γ) αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του νόμιμου 

εκπροσώπου ή εφόσον υπάρχει πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.                                     

Η προσφορά  θα κατατεθεί  εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου με συνημμένα τα ως 

άνω δικαιολογητικά,  έως και τη  Δευτέρα   27-06-2022 ώρα: 13:00 στο Τμήμα Γραμματείας 

της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100, 

Ηγουμενίτσα. 

   Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και  δεν θα  λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία. 

 
 

    

 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  Μ.Ε.Α.           
                                                                              Η Προϊστάμενη  του Τμήματος 
                                                                                               Προμηθειών   
                                                                                                                 
 

                                                                                           Μώκου Παναγιώτα 

 




