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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Την απ΄ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης τω αυτόνομων κλιματιστικών 
μονάδων των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου 

Οι εργασίες αφορούν:  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η διενέργεια των εργασιών διέπεται από: 
Ισχύουσες διατάξεις: 

1.  Το Π.Δ. 28/80 
2.  Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1 
3.  Τις  διατάξεις  του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13  του Ν. 3731/2008 ΦΕΚ 263 τ. Α΄.  
5.Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

6. Την παράγραφο 1 του  άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση  οικονομικών 
θεμάτων ατών» 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών: 

  

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση με κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά στοιχεία: 

  

A. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
B. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
Γ.   Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 5

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

ο 

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από: 
1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν 

ότι:  έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης που αφορά τις 
εργασίες συντήρησης των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων των Σχολείων 
της Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου  και συμφωνούν με αυτούς. 

2) Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 
3) Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 

αξιολόγηση των προσφορών. 
4) Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο.   

 
Όλα τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι νομίμως 
επικυρωμένα. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο

 
  

Αξιολόγηση προσφορών: 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 
προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την 
ανάθεση των εργασιών θα γίνει από τριμελή επιτροπή.  
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν σύμφωνα με τις 
ανάγκες των σχολικών μονάδων μέχρι το όριο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και ο 
ανάδοχος οφείλει να δεχθεί με τους ίδιους όρους και στην ίδια τιμή. 
 

ΑΡΘΡΟ 7
 

ο 

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών 
Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. 
 

ΑΡΘΡΟ 8
 

ο 

Διάρκεια σύμβασης 
Η σύμβαση θα υπογραφεί αμέσως μετά την επιλογή του αναδόχου. Η διάρκεια αυτής 
ορίζεται έως τη  λήξη του σχολικού έτους 2013-2014.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Παραλαβή: 

  

Η αρμόδια επιτροπή του κάθε σχολείου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των 
εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τρόπος πληρωμής 

  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατά 80% της δαπάνης μετά την ολοκλήρωση της 
ετήσιας προληπτικής συντήρησης και το υπόλοιπο 20% μετά τη λήξη του έργου που 



ορίζεται με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
Το ποσό της δαπάνης είναι αυτό που θα προκύψει μετά την αποσφράγιση των 
προσφορών και την επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης 
μέρους των εργασιών, το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης» έχει τη δυνατότητα να μην καταβάλλει το ανάλογο ποσόν που 
αντιστοιχεί σε αυτές τις εργασίες. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 

  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων  
που ισχύουν.  
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
 
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                  


