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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση περίπου (205) 

κλιματιστικών  μονάδων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών & των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και 

του κλιματιστικού συστήματος ψύξης-θέρμανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραμανλής» του 
Διοικητηρίου, ποσού 5.830,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021. (CPV:50730000-1, Κωδ.NUTS:EL526). 
 

 
 

    Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στην ετήσια συντήρηση περίπου (205)  

κλιματιστικών  μονάδων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών & των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και 
του κλιματιστικού συστήματος ψύξης-θέρμανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραμανλής» του 

Διοικητηρίου, ποσού 5.830,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021 

και έχοντας υπόψη: 

 
1) το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 
2) το Π.Δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

3) το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4) το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5) το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

6) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7) το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
8) το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση», 

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

10) το 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», 
11) το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 

12) το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
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13) το άρθρο 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

14) το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

15) την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

16) την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
17) την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί 

«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
 

καθώς επίσης και 
 

α) την υπ’ αριθμ. 69/15/12-11-2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 
ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ), περί «ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας οικονομικού έτους 2021 », 

β) την με αρ. 14/4/10-3-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-
ΝΩΙ), περί Έγκρισης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2021. 

γ) το με αριθ. πρωτ.273091(2525)/12-5-2021 (21REQ008592192) Πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας μας για την 
ετήσια συντήρηση περίπου (205) κλιματιστικών  μονάδων των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών (Υποδ/νση Οικ.-Ανθρ. 

Πόρων, Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υποδ/νση Τεχνικών 

Έργων, Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην/κής) & των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών (Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, Δ/νση 
Β/θμιας Εκπ/σης) & ΚΕΣΥ Σερρών και του κλιματιστικού συστήματος ψύξης-θέρμανσης της αίθουσας «Κων/νος 

Καραμανλής» του Διοικητηρίου, ποσού 5.830,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021. 

δ) Την με αρ. πρωτ. 292857(2667)/20-5-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΔ4Δ7ΛΛ-ΕΩΕ και 
ΑΔΑΜ:21REQ008637045 που καταχωρήθηκε με α/α  2173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Π.Κ.Μ., 

  
 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση 

περίπου (205) κλιματιστικών  μονάδων των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών (Υποδ/νση Οικ.-Ανθρ. Πόρων, 

Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υποδ/νση 

Τεχνικών Έργων, Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην/κής) & των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών (Δ/νση Α/θμιας 

Εκπ/σης, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης) & του ΚΕΣΥ Σερρών και του κλιματιστικού συστήματος ψύξης-

θέρμανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, ποσού 5.830,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. 

έτους 2021, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 
Α΄και Β΄: 

 
 

 
 

           ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ (205) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
 

 Ποσότητα Προϋπολογισμός 

με  ΦΠΑ 

Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων 

Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των Δ/σεων 

Εκπ/σης 

205 5.330,00 

Σύνολο με ΦΠΑ 5.330,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  4.298,39 
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   Οι εργασίες συντήρησης αφορούν καθαρισμό φίλτρων, πλύσιμο εξατμιστή με ειδικά υγρά & απολύμανση, 
καθαρισμό εσωτερικής μονάδας, έλεγχο της κατάστασης του κλιματιστικού, έλεγχο του ψυκτικού & ηλεκτρικού 

κυκλώματος. 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 

 

 

Ετήσια συντήρηση κλιματιστικού συστήματος 

αίθουσας «Κ.Καραμανλή» του Διοικητηρίου 
1 500,00 

Σύνολο με ΦΠΑ 500,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  403,23 

 

 

   Οι εργασίες συντήρησης αφορούν συγκεκριμένα το χημικό καθαρισμό του συμπυκνωτή, το χημικό καθαρισμό του 
εξατμιστή και το χημικό καθαρισμό του εναλλάκτη. 

 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης που ανέρχεται στο πόσο 5.330,00+500,00=5.830,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 4.701,62 € άνευ Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 

Φ. 721 και ΚΑΕ 0869.α.01, του προϋπολογισμού 2021 της Π.Ε. Σερρών και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 292857(2667)/20-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ7ΛΛ-ΕΩΕ), (ΑΔΑΜ:21REQ008637045) που 

καταχωρήθηκε με α/α 2173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Κ.Μ. 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
   Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ενιαίος 

σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει:  

 
Α) ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους : 
 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό μητρώο) 
Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, IKE η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για τους 

διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
 

β) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 

καταστάσεις από παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 
     

        γ)  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
  

        δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
 

ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

   Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β) 
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εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδονται 
τα σχετικά παραστατικά. 

 
 

Β) Φωτοτυπία της θεωρημένης άδειας αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού από τη Δ/νση Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013. 

 

 
Γ) Φωτοτυπία της πιστοποίησης υγρών κατηγορίας Ι ή ΙΙ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067. 

 
 

    Τα αποδεικτικά για την παραπάνω περίπτωση Α, δηλαδή: α) ποινικό μητρώο (Για τα νομικά 

πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ προσκομίζεται ποινικό μητρώο για τους διαχειριστές και σε 
περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.), β) πιστοποιητικά περί μη 

πτώχευσης και μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που εκδίδονται από αρμόδια 
(δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενημερότητα, δ) φορολογική ενημερότητα και ε) πιστοποιητικό 

από το Επιμελητήριο- θα προσκομιστούν μόνο από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα 

ανατεθεί η συντήρηση των κλιματιστικών πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης. 

 
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

Αναδόχου, συμπληρωμένα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος. 
 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των προσφορών τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 

 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, 

από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών.  
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. 

 
 

 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
   Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για κάθε Πίνακα (Α,Β) ξεχωριστά ή και για τους 

δύο πίνακες και μόνο για το σύνολο του κάθε Πίνακα (Α,Β), εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά για μέρος ενός Πίνακα. Κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστείλει την προσφορά 

του σε ένα κύριο σφραγισμένο φάκελο. 

 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο γραφείο 221 2ος όροφος, 

Κ.Καραμανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362 μέχρι και τις 31-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30 
μ.μ. 

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα 
απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών στις 
1-6-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.  
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Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
www.pkm.gov.gr 

 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 

 

    Η συντήρηση των κλιματιστικών θα γίνει στις Δ/νσεις Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης & ΚΕΣΥ Σερρών 
(Κερασούντος 2-Σέρρες & 3ο χιλ. Σερρών-Δράμας), Μεταφορών & Επικοινωνιών (1ο χλμ. Σερρών-

Νεοχωρίου), Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Τέρμα Ομονοίας-Σέρρες) κτίρια Δ.Α.Ο.Κ. και 
πρώην Δ.Ε.Β., Κτηνιατρεία Ν. Ζίχνης, Νιγρίτας, Ηράκλειας, Σιδ/στρου, Ροδόπολης & ΓΑΟ 

Σιδ/στρου, Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, (Κ.Καραμανλή 36-Διοικητήριο), Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας, (Κ.Καραμανλή 36-Διοικητήριο) και στις Υποδ/νσεις Τεχνικών Έργων, (Τέρμα 
Ομονοίας-Σέρρες), και Οικ/κού & Ανθρωπίνων Πόρων, (Κ.Καραμανλή 36-Διοικητήριο) και του 

κλιματιστικού συστήματος της αίθουσας «Κων.Καραμανλής» στο Διοικητήριο. Οι εργασίες συντήρησης θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την απόφαση ανάθεσης και την 

υπογραφή της σύμβασης, λόγω κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έναρξης της θερινής 
περιόδου.  

 

 
 

                                                                                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                                                        Π.Ε. Σερρών 

 

 
                                                                                               Παναγιώτης Σπυρόπουλος 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 6 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ (205) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

α/α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόμενη 

τιμή μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική 

δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

  1 

Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών 

μονάδων Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών 

και των Δ/νσεων Εκπ/σης Τεμάχια 205   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 

 

 
 

Ημερομηνία…………………… 
 

                                     Υπογραφή 
 

 

 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ» 

α/α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόμενη 
τιμή μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική 
δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

  1 

Ετήσια συντήρηση κλιματιστικού 

συστήματος αίθουσας «Κ.Καραμανλή» 

του Διοικητηρίου Τεμάχια 1   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 24%  

    

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 
 

 
Ημερομηνία…………………… 

 

                                       Υπογραφή 
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