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Ακινα,  24/6/2015 

Α.Π.: 10555/2015  

ΑΠΟΦΑΗ  

Ζχοντασ υπόψθ  τ ισ διατάξεισ:  

1.  

α)του ν.  4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) -δθμόςιο λογιςτικό και  άλλεσ 

διατάξεισ», (Αϋ 143)  

β)  του ν.  3871/2010 « Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’  141).  

γ)  του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’  

194).  

δ)του ν.  4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 

του ν.  4046/2012, του ν.  4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ  

διατάξεισ», (Α’167)  
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ε)  του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 

«Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων και άλλεσ δια τάξεισ», (A ’  43) .  

ςτ)  του ν.  4281/2015 «Μζτρα ςτιριξθσ και  ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ ,  οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και  άλλεσ 

διατάξεισ», (Αϋ 160),  όπωσ ιςχφει .  

η)  του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (Α’ 150),  όπωσ 

ιςχφει.  

θ)   του ν.  2286/1995 «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ  

    ςυναφϊν κεμάτων», (Α’  19)  

κ)  του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν.  3242/2004, 

«Ρυκμίςεισ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ 

διοικθτικι διαδικαςία και τουσ ΟΣΑ» (Α’102),  όπωσ ιςχφουν.  

ι)  του άρκρου ζκτου  ν.  3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων 

οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –φςταςθ 

Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (Ε. Ι . .Ε .Π.)  και  λοιπζσ 

διατάξεισ», (Α’  51) όπωσ τροποποιικθκε και  ιςχφει.  

ια)  του ν.  3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν,  διοικθτικϊν και  

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και  

άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 112),  όπωσ ιςχφει .  

ιβ)  του άρκρου 5 του π.δ.  65/2011 «Διάςπαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν,  

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Τπουργεία α.  

Εςωτερικϊν και β.  Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Τπουργείων Οικονομίασ,  

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων Τποκζςεων, Νιςων 

και Αλιείασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ και μεταφορά ςτον Πρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και  ςτο Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου 

Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ », (Α’  

147).  

ιγ)  του π.δ.  73/2011 «Μετονομαςία τθσ  Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ 

και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ, ανακατανομι των 

υπαγομζνων ςε αυτζσ υπθρεςιϊν,  μεταφορά υπθρεςιϊν και 
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αρμοδιοτιτων από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ ςτον 

Πρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο Τπουργείο 

Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων 

ςυναφϊν κεμάτων», (Α’  178).  

ιδ)  του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Τπουργείων,  μεταφορά και  

κατάργθςθ υπθρεςιϊν», (Α’141)  

ιε)  του ν.  4320/2015 « Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ,  τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ 

και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», (  Αϋ 29).  

2.   

α) τθσ υπ’ αρικμ. Τ144/02 -08-2012  απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ 

«Κακοριςμόσ ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των 

υπαγομζνων ςτον Πρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ Γραμματείεσ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 2255).  

β)  του π.δ.  25/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’21) .   

γ)  τθσ υπ’ αρικμ. Τ 9/30.1.2015  απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ 

«Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων του Τπουργοφ Επικρατείασ Νικολάου 

Παππά», (Β’207)  

δ)  τθσ υπ’αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ 

και του Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα 

Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 103)  

ε)   τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ,  κ.  

Νικόλαου Παππά  με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ 

«Με εντολι Τπουργοφ»  ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ  και  

Επικοινωνίασ,  και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων 

(Διευκφνςεων,  Σμθμάτων, Αυτοτελϊν Σμθμάτων  και Γραφείων),  που 

ανικουν τθσ  Γενικισ  Γραμματείασ  Ενθμζρωςθσ  και Επικοινωνίασ»,  

(Β’546 ) .  

η)   τθν υπ’ αρικμ.  35130/739/2010 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν 

«αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 
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για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια 

προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων», (Β’1291).  

ςτ)τθν υπ’ αρικμ. 23102/2.1.2015 απόφαςθ ςυγκρότθςθσ Σριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και τθν υπ’αρικμ. 8363/19.5.2015 

απόφαςθ τροποποίθςισ τθσ.  

θ)  το  υπ’ αρικμ. ΔΟΚΔΤ/388/2015/4.5.2015 Ε γκριτικό  θμείωμα  ςχετικά με 

τθν ζγκριςθ δαπάνθσ φψουσ 3.950,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ ΦΠΑ,  για τθ διεξαγωγι πρόχειρου μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου ςυντιρθςθσ των κλιματιςτικϊν 

μθχανθμάτων τθσ ΓΓΕΕ  για ζνα (1) ζτοσ.  

      κ) τθν  υπ’  αρικμ.  7583/2015 απόφαςθ  δζςμευςθσ πίςτωςθσ, θ οποία 

καταχωρικθκε  ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν τθσ ΤΔΕ ςτο Τπουργείο 

Οικονομικϊν με α/α  39798. 

ι)  τθν υπ’αρικμ. 8752/2015/25.5.2015 απόφαςθ διενζργειασ πρόχειρου  

μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου ςυντιρθςθσ των 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ ΓΓΕΕ  για ζνα (1)  ζτοσ και τθν ςυνθμμζνθ 

πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ.  

ια) τθν υπ’αρικμ. 9104/2015/29.5.2015 (Ορκι Επανάλθψθ) ματαίωςθ των 

αποτελεςμάτων του πρόχειρου  μειοδοτικο φ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου ςυντιρθςθσ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ ΓΓΕΕ  για ζνα (1) 

ζτοσ και ζγκριςθ διενζργειασ νζασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ  

Εγκρίνουμε τθ διενζργεια  νζου  Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, κατόπιν ανάρτθςθσ 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ μασ ( www.minpress.gr )  ςχετικισ 

ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

ςυντιρθςθσ των  κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ Γεν ικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για ζνα (1) ζτοσ.  

 

15PROC002873698 2015-06-25

http://www.minpress.gr/
ΑΔΑ: 7ΡΦΛ465ΙΧΦ-ΑΟ8



Η ςυνολικι ςχετικι  ετιςια  προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςυντιρθςθσ 

των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων δεν δφναται να υπερβεί το ποςό των 

τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα ευρϊ (3.950,00 €), μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.  

Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ τθν  8/7/2015, 

θμζρα  Tετάρτθ και ϊρα  11:00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ,  Φραγκοφδθ 11 και Αλ.  Πάντου, 

Καλλικζα, παρουςία τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Τπθρεςίασ μασ.  

      ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  

                                           Ο Προϊςτάμενοσ  τθσ  Διεφκυνςθσ  

                                              Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν  

                                    κ.α.α.  

 

                                  Κωνςταντίνα Βαϊτςου  

 

 

                                          

 

 

 

 

Εςωτερικι Διανομι  

-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ  

-Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν  

Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ  Διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου ςυντιρθςθσ 
των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ 
και Επικοινωνίασ,  για ζνα (1) ζτοσ.  

 

Ακινα,  24/6/2015 

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και  Επικοινωνίασ, ςτο πλαίςιο 

αναηιτθςθσ αναδόχου για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν 

μθχανθμάτων τθσ  για ζνα (1) ζτοσ ςφμφωνα με τθν επιςυναπτόμενθ 

τεχνικι περιγραφι (βλ. Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, ιτοι  

Παράρτθμα Ι:  Πίνακασ Εργαςιϊν υντιρθςθσ και Παράρτθμα ΙΙ :  

Πίνακασ Κλιματιςτικϊν Μθχανθμάτων ανά Κατθγορία)  και  με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι,  

 

κ α λ ε ί   

όςουσ επικυμοφν, να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τον 

ανωτζρω πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό, ο οποίοσ κα διεξαχκεί 

ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ :  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΕ  

Κεντρικό Πρωτόκολλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και  

Επικοινωνίασ  (Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 101 63, 

Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 9098438 ,  fax 210 9098433).  
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ΣΤΠΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ  

Οι υποψθφιότθτεσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο, κλειςτό και 

ςφραγιςμζνο με τθ ςφραγίδα του υποψθφίου ,  ςτον οποίο 

αναγράφονται τα ακόλουκα:  

 

 «Τποψθφιότθτα για τον Πρόχειρο Μ ειοδοτικό Διαγωνιςμό  

ανάδειξθσ αναδόχου ςυντιρθςθσ των κλιματιςτικϊν 

μθχανθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, για ζνα (1) ζτοσ»  

 «τοιχεία Τποψθφίου» (Πλιρθσ επωνυμία του, ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου και φαξ).  

 «Αποδζκτθσ:  Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

Κεντρικό Πρωτόκολλο,  Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 1οσ 

όροφοσ, Σ.Κ 101 63,  Καλλικζα Αττικισ,  τθλ.  210 9098447, fax:  

210 9098433, υπ'  όψιν Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν».  

 Η ςθμείωςθ: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΡΙΜΕΛΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ»  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

Α)Φυςικά πρόςωπα ,  ζλλθνεσ πολίτεσ ι αλλοδαποί κάτοχοι άδειασ 

Εργοδθγοφ Ψυκτικοφ και βεβαίωςθ επάρκειασ Κατθγορίασ Ι.  

Β)Νομικά πρόςωπα  ,  θμεδαπά ι αλλοδαπά , εταιρείεσ που θ κφρια 

απαςχόλθςι τουσ είναι θ εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και εξυπθρζτθςθ 

κλιματιςτικοφ εξοπλιςμοφ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, θ  εταιρεία κα 

πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ/ ISO 9001  

ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 842/2006 (νζοσ 517/2014 και 

303/2008) και να διακζτει προςωπικό με τα επαγγελματικά προςόντα 

τθσ παραγράφου Α.  
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ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

Οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν -  μαηί με τθν οικονομικι και 

τθν τεχνικι προςφορά -  τα παρακάτω:  

  

1.Πιςτοποιθτικό  αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ 

του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ  τθσ 

απόφαςθσ και πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ ςτον ιςτότοπο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», 

από τθν οποία να προκφπτει ότι ο υ ποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν  τελεί υπό  

κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 ( Αϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και 

επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων  ι υπό άλλεσ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).   

2. Τπεφκυνθ διλωςθ  (με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ) του 

άρκρου 8 παρ. 4 του  Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ ιςχφει, ςτθν 

οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ( «Πρόχειροσ 

Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου ςυντιρθςθσ των 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ 

και Επικοινωνίασ  για ζνα (1) ζτοσ» )  και κα δθλϊνεται ότι ο 

υποψιφιοσ:  

 

α)δεν τελεί ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ   

β)δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 

διαδικαςία  

γ)δεν τελεί  υπό κοινι εκκακάριςθ του ν. 2190/1920 ι ειδικι 

εκκακάριςθ  του ν. 1892/1990 και δεν τελεί  υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ  

δ)δεν τελεί  ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμο φσ με βάςθ Τπουργικι 

Απόφαςθ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
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ε)  είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ 

τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του  

ςτ)είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο  

η)  αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ  

θ)διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ άδειεσ και πιςτοποιθτικά 

για τθν ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ ΓΓΕΕ, όπωσ 

αυτά ορίηονται ςτο  Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.  

Διευκρινιςεισ :  

ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ  είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ 

διλωςθ υποβάλλουν:  

Α) οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό  πρόςωπο είναι Ο.Ε.,  Ε.Ε.  ι Ε.Π.Ε.  

Β) ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο  Διευκφνων φμβουλοσ  όταν  το νομικό 

πρόςωπο είναι Α.Ε.  

Γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι 

εκπρόςωποί του.   

Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τριάντα 

θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ.  

2 .  α) Επαγγελματικι άδεια  Εργοδθγοφ Ψυκτικοφ και βεβα ίωςθ 

επάρκειασ Κατθγορίασ Ι ,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 1/8.1.2013 

και του ν. 3982/2011 για τα φυςικά πρόςωπα . Συχόν βοθκθτικό 

προςωπικό τθν αντίςτοιχθ με τθν παρεχόμενθ από αυτό υπθρεςία,  

επαγγελματικι άδεια, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ 

διατάξεισ.   

β) Άδεια  για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (άρκρ. 6 ν. 

3982/2011) για τα νομικά πρόςωπα  και για το τεχνικό προςωπικό που 

κα εκτελζςει τισ ψυκτικζσ εργαςίεσ άδεια ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 2. α) .   

15PROC002873698 2015-06-25

ΑΔΑ: 7ΡΦΛ465ΙΧΦ-ΑΟ8



3)Επίςθσ,  οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να αποδείξουν ότι διακζτουν  

τουλάχιςτον διετι εμπειρία  ςτθν Ελλάδα ςτθν ςυντιρθςθ των 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων.  

Η εμπειρία  αυτι δφναται να αποδεικνφεται με προςκόμιςθ 

παλαιοτζρων ςυμβάςεων ι με υπεφκυνθ διλωςθ  του Τποψιφιου 

Αναδόχου  (βεβαιωμζνθ ωσ προσ το γνιςιο τθσ υπογραφισ)  ι με άλλο 

ιςοδφναμο δικαιολογθτικό .    

4) τθν περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι νομικό πρόςωπο, 

πιςτοποίθςθ κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ/ ISO 9001  .  

 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

 

Ο Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ             

8/7/2015, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 11:00  π.μ . ,  ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ,  Φραγκοφδθ 11 και Αλ. 

Πάντου, Καλλικζα, Αττικισ, Ακινα, παρουςία τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν.  

Οι ςχετικζσ προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τθν  7/7/2015  και 

ϊρα 14:00 μ.μ .  

Η ςυνολικι ςχετικι ετιςια ςυμβατικι  δαπάνθ δεν δφναται να υπερβεί 

το ποςό των τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα ευρϊ (3.950,00 €),  

μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.  

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 

(ΚΑΕ 23/760/0851).  

 

ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ετιςια και κα περιλαμβάνει ζλεγχο 

και ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα ςφμφωνα με  όςα ορίηονται ςτο Σεφχοσ  Σεχνικϊν  

Προδιαγραφϊν, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ καλι λειτουργία 
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τουσ, θ οποία ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ευνοϊκϊν εργαςιακϊν 

ςυνκθκϊν.  

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πλθρωμι του Aναδόχου  κα πραγματοποιείται τμθματικά ςε τζςςερισ 

(4) ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ δόςεισ μετά τθν προςκόμιςθ από τον 

Aνάδοχο ,  των νομίμων  παραςτατικϊν,  όπωσ αυτά  προβλζπονται από 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 

τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και  μετά τθν ζκδοςθ Πρωτοκόλλου Ποιοτικισ 

και Ποςοτικισ Παραλαβισ από το αρμόδιο Τπθρεςιακό Όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ,  με τθν ζκδοςθ κάκε φορά τακτικοφ χρθματικοφ 

εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομά  του  Αναδόχου  και ςε βάροσ των 

πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ 

κατ’  αρχιν τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 7583/6.2.2015 Απόφαςθ 

Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του φορζα 23 -760 ςτον ΚΑΕ 0851, θ οποία 

καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Πλθρωμϊν τθσ ΤΔΕ 

με τον αρικμό 39798. 

Ο Aνάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι,  επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ 8%.  

Επιπλζον, επιβάλλεται κράτθςθ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ 

ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ (αφαιρουμζνων όλων των 

υπολοίπων κρατιςεων). Σο ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ 

παρακρατείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι 

ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό 

λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Ενιαία 

Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για 

τουλάχιςτον εξιντα (60) θμζρεσ  από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ  μικρότερο του 

παραπάνω προβλεπομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ των 

προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται,  εφόςον ηθτθκεί από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τουσ, κατ’  ανϊτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω προβλεπόμενο.  

Η Οικονομικι και θ Σεχνικι Προςφορά πρζπει να είναι 

δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν διορκϊςεισ (ςβθςίματα, 

διαγραφζσ κλπ), επί ποινι αποκλειςμοφ. Προςφορά, που είναι ελλιπισ 

ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει δφο (2) επί μζρουσ υπ οφακζλουσ, 

ανεξάρτθτουσ, κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ  με τθ ςφραγίδα του 

υποψθφίου ,  ωσ εξισ:  

Α]  «Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ 

Προςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ, τθ Βεβαίωςθ 

και τθν Σεχνικι Προςφορά.  

Β] «Τποφάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ»  

 

Οι επί μζρουσ Τποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ι τθν επωνυμία του 

υποψθφίου και τον τίτλο του Τποφακζλου («Τποφάκελοσ 

Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ» και 

«Τποφάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ»).  

Η Οικονομικι και θ Σεχνικι Προςφορά πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και να φζρουν ςε κάκε ςελίδα 

τθ μονογραφι του υποψθφίου ι του εκπροςϊπου του ι του 

αντίκλθτου για τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ .  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό 

ςτοιχείο που αφορά τθν Σεχνικι και τθν Οικονομικι Προςφορά δεν 
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γίνεται δεκτό. Η Σριμελισ Επιτροπι Διενζργειασ Πρόχειρων 

Διαγωνιςμϊν δφναται, ωςτόςο, να καλζςει τουσ υποψθφίουσ να 

διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ζγγραφα. Η διευκρίνιςθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν δεν επιτρζπεται να οδθγιςει ςτθ μεταβολι των ουςιωδϊν 

τουσ ςτοιχείων.   

Εκπρόκεςμεσ υποψθφιότθτεσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Ο ζλεγχοσ τθσ υποβολισ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και θ 

αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν και των Οικονομικϊν Προςφορϊν γίνεται 

από τθν Σριμελι Επιτροπι Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και  Επικοινωνίασ, μόνθσ αρμόδιασ 

για το  άνοιγμα του κυρίωσ φακζλου, του υποφακζλου 

Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ κακϊσ και του 

υποφακζλου Οικονομικισ Προςφοράσ.  

Η αποςφράγιςθ των  φακζλου τθσ Προςφοράσ και των  υποφακζλων 

των επί μζρουσ προςφορϊν γίνεται τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, παρουςία των ενδιαφερομζνων ι των νόμιμων 

εκπροςϊπων τουσ, εφόςον το επικυμοφν.  

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ:  

1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ.  

2. Αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι των 

δικαιολογθτικϊν και οι τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο από 

όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.  

3. Ο φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα αποςφραγιςτεί  μετά 

τθν αποδοχι τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ.  Ο φάκελοσ κα 

μονογραφθκεί από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 

κατά φφλλο.  
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4. Οι φάκελοι Οικονομικισ Προςφοράσ, για όςεσ Σεχνικζσ 

Προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται  

αλλά επιςτρζφονται ςτουσ Τποψθφίουσ .  

5. Η κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ 

ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

 

Για όλα τα παραπάνω, θ Επιτροπι ςυντά ςςει πρακτικό, με ςυγκριτικό 

πίνακα των οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων και προτείνει 

τθν ανακιρυξθ ωσ Αναδόχου, του υποψθφίου εκείνου, ο οποίοσ 

προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι  για τθν ςυντιρθςθ του ςυνόλου των 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων που αναφζρονται ςτ α ςυνθμμζνα 

παραρτιματα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ.  

τθ ςυνζχεια,  θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ  του εν λόγω πρακτικοφ  με απόφαςθ που 

υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο του φορζα και με τθν οποία 

δθμοςιοποιείται ςτο διαδίκτυο το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ.  

Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ μετά τθν 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ,  δεν αποςφραγίηονται , αλλά 

παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ.   

 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ κα κλθκεί να κατακζςει 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ, ποςοφ 

ίςου  με το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α. ,  

ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ 

Εκτζλεςθσ των Όρων τθσ φμβαςθσ.  

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δίνεται προσ κάλυψθ τθσ 

ευκφνθσ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Α ρχισ για τθν 

εμπρόκεςμθ και κατά τουσ ςυμφωνθκζντεσ όρουσ καλι εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν που του ανατίκενται με τθν παροφςα.  
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Όταν ο Ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ καταπίπτει, λόγω ποινισ όλο το 

ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ,  θ οποία ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει ςωρευτικά 

πζρα από το ποςό τθσ παραπάνω ποινισ και τθν αποκατάςταςθ κάκε 

ηθμίασ που προκλικθκε από τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου, θ οποία κα αποδεικνφεται με ζγγραφο τθσ Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ του Ζργου.  

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα 

δίδονται ςτο τθλζφωνο  210-9098541 (κ.  Μπάνοσ  και κ.  

Χατηθκουτςζλθσ)  μζχρι και τισ  6/7/2015  και ϊρα  15:00 μ.μ. .   

χετικά με τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να  

καλοφν ςτα τθλζφωνα 210 9098464 και 210 9098470 ,  fax 210 9098453 

μζχρι και τισ  6 /7/2015 και ϊρα 15:00 μ.μ.  (Σμιμα Προμθκειϊν).  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ -ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

Κατά  τα λοιπά ο Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί 

ςφμφωνα με το  περιεχόμενο του ςυνθμμζνου   Σεφχουσ   Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν .   

 

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και  Επικοινωνίασ  διατθρεί το 

δικαίωμα να ματαιϊςει οποτεδιποτε τθν παροφςα διαδικαςία.  

 

 

 

 

 

15PROC002873698 2015-06-25

ΑΔΑ: 7ΡΦΛ465ΙΧΦ-ΑΟ8



Η δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ γίνεται 

αποκλειςτικά για λόγουσ μεγαλφτερθσ διαφάνειασ και δεν μεταβάλει 

τθ νομικι φφςθ τθσ διαδικαςίασ που αφορά ςτουσ πρόχειρουσ 

διαγωνιςμοφσ.  

          ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  

                                                     Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ  

     Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν     

  Τπθρεςιϊν  

κ.α.α.  

                                                    

 

Κωνςταντίνα Βαϊτςου  
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ΣΕΤΧΟ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

τθν ετιςια ςυντιρθςθ των ωσ άνω κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων 

περιλαμβάνονται οι  εξισ  εργαςίεσ:  

Α. για τα κλιματιςτικά του κτθρίου τθσ Γ.Γ.Ε. Ε.  

1.  Κακαριςμόσ των φίλτρων (ανά τρίμθνο)  

2.  Χθμικόσ κακαριςμόσ ςτοιχείων (ανά εξάμθνο)  

3.  Λίπανςθ θλεκτροκινθτιρων (ανά εξάμθνο)  

4.  Κακαριςμόσ ςκάφθσ ςυμπυκνωμάτων (ανά εξάμθνο)  

5.  Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ (ανά τρίμθνο)  

Β. για τα κλιματιςτικά ςτο computer room, τφπου close control  

Η ςυντιρθςθ κα πραγματοποιείται μθνιαίωσ από Ιοφνιο ζωσ και 

Αφγουςτο και ανά  δίμθνο από επτζμβριο ζωσ και Μάιο:  

1.  Κακαριςμόσ των φίλτρων (και αντικατάςταςθ εφόςον 

απαιτείται )  

2.  Κακαριςμόσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ςτοιχείων  

3.  Κακαριςμόσ ςκάφθσ ςυμπυκνωμάτων  

4.  Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν κα ι  θλεκτρολογικϊν ςυνδζςεων  

5.  Ζλεγχοσ θλεκτροκινθτιρων  

6.  Ζλεγχοσ πιζςεων και τυχόν διαρροισ ψυκτικοφ υγροφ  

7.  Ζλεγχοσ του κάδου υγραντι ( και αντικατάςταςθ εφόςον 

απαιτείται)  

8.  Γενικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ  

Γ. για τισ αερόψυκτεσ ψυκτικζσ μονάδεσ του κτθρίου τθσ Γ.Γ.Ε. Ε.  

1.  Ζλεγχοσ διαρροϊν ψυκτικοφ υγροφ  

2.  Μζτρθςθ πιζςεων αναρροφιςεωσ και κατακλίψεωσ ανά 

κφκλωμα  

3.  Ζλεγχοσ λειτουργίασ και αμπερομζτρθςθ ςυμπιεςτϊν  
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4.  Ζλεγχοσ λειτουργίασ και αμπερομζτρθςθ ανεμιςτιρων  

ςυμπυκνωτι  

5.  Ζλεγχοσ λειτουργίασ εκτονωτικϊν βαλβίδων  

6.  Κακαριςμόσ και ςφςφιγξθ ςυνδζςεων θλεκτρικοφ πίνακα  

7.  Πλφςιμο με χθμικό υγρό και αντλία νεροφ των ςτοιχείων του 

ςυμπυκνωτι  

8.  Εκκίνθςθ και ζλεγχοσ καλισ λειτου ργίασ  

Η ςυντιρθςθ περιλαμβάνει και τυχόν εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για 

τθν   αντικατάςταςθ υλικϊν για τθν προςταςία των εν λόγω 

μθχανθμάτων (πχ. Κάλυψθ  αεραγωγϊν, αντικατάςταςθ θλεκτροβανϊν 

(απλϊν και θλεκτρονικϊν) κ.λ.π.).  

Σο κόςτοσ των ανταλλακτικϊν, ψυκτικοφ μζςου και υλικϊν (εκτόσ των 

χθμικϊν  

κακαριςτικϊν), κακϊσ και φίλτρων, προφίλτρων, ςακκόφιλτρων και 

κάδων υγραντϊν,  κατά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν κα 

επιβαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει κάκε φορά ενυπόγραφθ 

αναφορά των εργαςιϊν που πραγματοποιεί και του χρόνου 

πραγματοποίθςθσ τουσ.  

ε περίπτωςθ ζκτακτθσ κλιςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επζμβει 

εντόσ  τριϊν 24ϊρων  από τθν κλιςθ τθσ Τπθρεςίασ, υπολογιηόμζνων 

με βάςθ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ .   

ε περίπτωςθ βλάβθσ, θ οποία δεν οφείλεται ςε κακι ςυντιρθςθ, το 

κόςτοσ των  ανταλλακτικϊν κα βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι και οι 

εργαςίεσ αποκατάςταςισ τθσ κα  χρεϊνονται απολογιςτικά:  

1.  Εάν θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, πζρα από τισ ψυκτικζσ 

μονάδεσ του κτιρίου τθσ ΓΓΕΕ  ,  δε ξεπερνά τισ δφο  (2) ϊρεσ 

απαςχόλθςθσ των τεχνικϊν τθσ Αναδόχου  εταιρείασ τότε θ 

εργαςία κα παρζχεται δωρεάν.  

2.  Εάν θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ απαιτιςει απαςχόλθςθ των 

τεχνικϊν πζραν του  ανωτζρω δίωρου για όλεσ τισ κλιματιςτικζσ 

μονάδεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τότε θ  χρζωςθ κα  ανζρχεται 

ςτο ποςό των 50,00€ + ΦΠΑ ανά ϊρα. Σο ίδιο ποςό κα ιςχφει  

και ςτθν περίπτωςθ αποκατάςταςθσ βλάβθσ ςτουσ αερόψυκτουσ 

ψφκτεσ νεροφ του  κτθρίου τθσ ΓΓΕΕ, χωρίσ όμωσ τθ χριςθ του 

αρχικοφ δωρεάν δίωρου.  

3.  ε περίπτωςθ άςκοπθσ μετάβαςθσ του ςυνεργείου τ θσ 

Αναδόχου εταιρείασ κα  υπάρχει χρζωςθ, θ οποία κα ανζρχεται 

ςτο ποςό των 50,00€ + ΦΠΑ.  
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4.  Εάν θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ απαιτιςει τθ μετάβαςθ του 

μθχανιματοσ ςτθν  ζδρα τθσ Αναδόχου εταιρείασ τότε κα 

χρεϊνονται μόνο τα μεταφορικά, το κόςτοσ  των οποίων 

ανζρχεται ςτο ποςό των 44,00€ + ΦΠΑ.  

5.  Οι ζκτακτεσ βλάβεσ κα αντιμετωπίηονται κατά τισ ϊρεσ 

λειτουργίασ του ςυνεργείου  τθσ Αναδόχου εταιρείασ, ιτοι 08:00  

π.μ.  –  17:00 μ.μ.  

6.  Για τισ εργαςίεσ εκτόσ ωραρίου ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα 

υπάρχει επιβάρυνςθ 40%  ςτισ ανωτζρω  χρεϊςεισ.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  

ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

FAN COIL 

ΙΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 2  

ΟΡΟΦΟ 1οσ: Σεμάχια 28  

ΟΡΟΦΟ 2οσ: Σεμάχια 41  

ΟΡΟΦΟ 3οσ: Σεμάχια 43  

ΟΡΟΦΟ 4οσ: Σεμάχια 39  

ΟΡΟΦΟ 5οσ: Σεμάχια 49  

ΟΡΟΦΟ 6οσ: Σεμάχια 34  

 

φνολο Σεμαχίων: 236 

 

 

SPLIT  

ΙΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 10  

ΟΡΟΦΟ 1οσ: Σεμάχια 3  

ΟΡΟΦΟ 2οσ: Σεμάχια 0  

ΟΡΟΦΟ 3οσ: Σεμάχια 0  

το Computer Service Room 3 τεμάχια κλιματιςτικϊν κλειςτοφ τφπου 

(CLOSE CONTROL)  
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ΟΡΟΦΟ 4οσ: Σεμάχια 0  

ΟΡΟΦΟ 5οσ: Σεμάχια 0  

ΟΡΟΦΟ 6οσ: Σεμάχια 0  

1ο ΤΠΟΓΕΙΟ:  Σεμάχια 3  

2ο ΤΠΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 0  

3ο ΤΠΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 1 (Καταφφγιο)  

φνολο τεμαχίων :  20 

 

ΨΤΚΣΕ (Σαράτςα)  

Ψφκτθσ Νο 4 (6ου Ορόφου, Σαράτςα) Ψ4= 110 kw  

Ψφκτθσ Νο 1, Ψφκτθσ Νο 2, Ψφκτθσ Νο 3 (Τπόλοιπο Κτιριο, Σαράτςα)  

Ψ1, Ψ2, Ψ3=3*500 kw=1500kw  

φνολο τεμαχίων :  4  

 

ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ΚΚΜ)  

1Ο   ΤΠΟΓΕΙΟ: ΚΚΜ1,ΚΚΜ2,ΚΚΜ3,ΚΚΜ4,ΚΚΜ5,ΚΚΜ8  

ΣΑΡΑΣΑ: ΚΚΜ6,ΚΚΜ7,ΚΚΜ9  

φνολο τεμαχίων: 9 
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-  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ -  

 

Ονομαςία Σράπεηασ  

Κατάςτθμα  

Διεφκυνςθ  

Σαχ. Κϊδικασ  

Σθλζφωνο  

Φαξ  

        Ημερομθνία Ζκδοςθσ  

Προσ  

Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και  Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και 
Αλ. Πάντου, Σ.Κ. 101 63 Καλλικζα Αττικισ.  

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡΙΘΜ.   ………………………………..  

#€ …………………(5% ςυμβατικισ αξίασ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ 
χωρίσ Φ.Π.Α)   

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωςτοποιιςουμε ότι,  εγγυϊμεκα δια τθσ 
παροφςασ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, και ωσ 
πρωτοφειλζτεσ, παραιτοφμενοι κάκε ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ……………(ολογράφωσ) (€…………) υπζρ 
τ….  …………………………………… Διεφκυνςθ ……………………., ΣΚ …………, για 
τθν Πιςτι Εφαρμογι και Καλι Εκτζλεςθ από τθν υπζρ ….. εγγυϊμεκα 
των Όρων τθσ φμβαςθσ για τθ «……………………………………………..», βάςει 
τθσ υπ’ αρικμ. ………………………………… ….. Απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 
για οποιαδιποτε απαίτθςθ ςασ που πθγάηει από τθν ανωτζρω 
φμβαςθ.  

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ 
και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζροσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, χωρίσ να ερευ νθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςθσ και χωρίσ να αξιϊςουμε δικαςτικι κρίςθ, 
παραιτοφμενοι από τζτοιο δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  

Η εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν 
…………………(3 μινεσ μετά τον ςυμβατικό χρόνο λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ) 
εκτόσ εάν πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ υποβλθκεί από 
εςάσ ςχετικό ζγγραφο για παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε 
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υποχρεοφμαςτε να παρατείνουμε τθν εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία 
που κα αναφζρεται ςτο αντίςτοιχο ζ γγραφό ςασ.  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι,  το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, 
που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ,  ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που 
ζχει κακορίςει το Τπουργείο Οικονομικϊν ςτθν Σράπεηά μασ.  

Η παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από 
αυτι, διζπεται από τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμ όδια για τθν 
επίλυςθ των διαφορϊν, που τυχόν προκφψουν από αυτιν, είναι τα 
δικαςτιρια των Ακθνϊν.  
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