
 

ΘΕΜΑ:  Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για τη ςυντόρηςη των 

τοπικών κλιματιςτικών μονϊδων τησ κεντρικόσ υπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ. 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

Το Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

ενδιαφϋρεται για την ανϊθεςη τησ ςυντόρηςησ των κϊτωθι κλιματιςτικών 

μονϊδων: 

α) διακοςύων πενόντα (250) τοπικών μονϊδων κλιματιςμού (fan coils νερού),  

β) τριϊντα επτϊ (37) μονϊδων split units, 

γ) και  δύο (2) κεντρικών κλιματιςτικών μονϊδων αμφιθεϊτρων, 

που βρύςκονται εγκατεςτημϋνεσ επύ του κτιρύου ςτην οδό Πειραιώσ 211, Ταύροσ. 

 

Οι εργαςύεσ θα πραγματοποιούνται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, όπωσ αυτϊ 

ορύζονται ςτο Παρϊρτημα, το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 

παρούςασ. Οι εργαςύεσ θα εκτελούνται από εξουςιοδοτημϋνουσ τεχνικούσ τησ 

εταιρεύασ, ςύμφωνα με τα γενικϊ παραδεδεγμϋνα, δηλαδό όπωσ επιβϊλλει η 

επιςτόμη, η τεχνικό και ςύμφωνα με την καλό πύςτη και τα ςυναλλακτικϊ όθη. 

Μετϊ το πϋρασ των τακτικών εργαςιών, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει 

«Ημερολόγιο Εργαςιών», δηλαδό περιγραφό των εργαςιών που θα 

πραγματοποιούνται βϊςει του Παραρτόματοσ, εντοπιςμόσ προβλημϊτων,  

αναφορϊ επύλυςόσ τουσ, κοκ προ τησ ϋκδοςησ τιμολογύου.  

 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σμόμα Προμηθειών 

  

Ταχ. Δ/νςη: 

Πληροφορύεσ: 

Τηλϋφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Ταύροσ 

Καλλιόπη Τςαπρούνη 

213 1306 214 

213 1306 480 

ktsaprouni@ekdd.gr  

promitheies@ekdd.gr 

Αθόνα, 20-7-2021 

Α.Π.: 2782      
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ κατόπιν ςυνεννόηςησ με την υπηρεςύα, 

θα πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού να επιςκεφτούν τουσ χώρουσ του ΕΚΔΔΑ, 

ςτουσ οπούουσ θα εκτελεςτούν οι εργαςύεσ, ώςτε να λϊβουν γνώςη του 

αντικειμϋνου καθώσ και των υλικών-εργαςιών που απαιτούνται. Μαζύ με την 

προςφορϊ τουσ οφεύλουν  να προςκομύςουν επύ ποινό απορρύψεωσ 

βεβαύωςη από το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ ότι ϋλαβαν γνώςη των 

χώρων οι οπούοι χρύζουν των εργαςιών αποκατϊςταςησ. 

 

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ 

ςε κλειςτό φϊκελο ϋωσ και  την Τρύτη 27 Ιουλύου 2021 και ώρα 13:00,  ςτο 

Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, γραφεύο 107, ώρεσ λειτουργύασ 09.00-15.00).   

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΕΡΓΟΤ   
 
Ο  προώπολογιςμόσ  ανϋρχεται ςτο  ποςό  των πϋντε χιλιϊδων ευρώ 5.000,00 € 

χωρύσ ΦΠΑ  (6.200,00 €  ςυμπεριλαμβανομϋνου ΦΠΑ 24%) ςύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 2552/08-07-2021 Απόφαςη Ανϊληψησ Υποχρϋωςησ (ΑΔΑΜ: 

21REQ008887670, ΑΔΑ: 6Τ824691Φ0-6ΧΔ).  

 
Οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραιτότωσ τoν πύνακα Οικονομικόσ 

Προςφορϊσ που ακολουθεύ: 

 

 
 
 
3. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΥΑ ΜΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

Πριν από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊθεςησ, ο προμηθευτόσ που κηρύχθηκε 

ωσ προςωρινόσ ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ EΡΓΑΙΩΝ 
Προςφερόμενη 

Σιμό (χωρύσ ΥΠΑ) 

Προςφερόμενη 
Σιμό  

(με ΥΠΑ 24%) 

1. 
Ετόςια ςυντόρηςη των τοπικών 
κλιματιςτικών μονϊδων τησ 
κεντρικόσ υπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ 
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προσ απόδειξη μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 73 του 

Ν.4412/2016: 

 

1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που 

εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - μϋλουσ  ό τησ 

χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προμηθευτόσ ό 

υπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα ςε περύπτωςη φυςικού 

προςώπου και εκ μϋρουσ του νομύμου εκπροςώπου ςε περύπτωςη νομικού 

προςώπου  όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτην περύπτωςη 79 Α του Νόμου. 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73: 

2) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ 

αςφαλιςτικούσ φορεύσ του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ και επιπλϋον 

υπεύθυνη δόλωςη αναφορικϊ με τουσ οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ  (ςτην περύπτωςη που ο 

προμηθευτόσ ϋχει την εγκατϊςταςό του ό απαςχολεύ προςωπικό ςτην Ελλϊδα, 

αφορϊ οργανιςμούσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ).  

3) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου 

κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. 

 

 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η πληρωμό του «αναδόχου» θα πραγματοποιηθεύ με την εξόφληςη του εκατό 

τοισ εκατό (100%) τησ ςυμβατικόσ αξύασ που αντιςτοιχεύ ςτο ϋργο που 

παραλόφθηκε οριςτικϊ. 

Η πληρωμό θα γύνεται μϋςω τησ Τραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη 

των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016. 

Η πληρωμό υπόκειται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό 

υπηρεςιών επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ 

ιςχύει).  

Η αμοιβό του «αναδόχου» υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων 

κρατόςεισ, που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ.  Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ 

κρατόςεισ: 
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(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 4013/2011, όπωσ 

τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 44 του ν. 4605/2019 και την Υ.Α. 5143/05.12.2014 

(ΦΕΚ 3335 Β΄), όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,07%, η οπούα 

υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ 

αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ.  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 

Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του 

ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1191/14.03.2017, επιβϊλλεται 

κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 

τροποποιητικόσ ςύμβαςησ. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό 

(3%) και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%). 

 

 
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 
 

 ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΞΑΡΦΟ 
 

 

Εςωτερικό διανομό (μϋςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Γραφεύο Αντιπροϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

3. Προώςτϊμενοσ Γενικόσ Διεύθυνςησ Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεςιών 

4. Προώςταμϋνη Διεύθυνςησ Οικονομικών Υπηρεςιών 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ &  ΦΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΕΡΓΑΙΩΝ  

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ F/C 

Εργαςύεσ ανϊ 4μηνο,  

1) Εξϊρμωςη καλυμμϊτων F/C 

2) Καθαριςμόσ φύλτρων 

3) Χημικόσ & μικροβιολογικόσ καθαριςμόσ F/C με χρόςη χημικών εγκεκριμϋνων από 

ΕΟΦ 

4) Καθαριςμόσ φυγοκεντρικών ανεμιςτόρων 

5) Καθαριςμόσ & απόφραξη λεκϊνησ ςυμπυκνωμϊτων 

6) Καθαριςμόσ αποχϋτευςησ  

7) Ηλεκτρολογικόσ ϋλεγχοσ των F/C 

8) Έλεγχοσ κινητόρων ανεμιςτόρων F/C 

9) Έλεγχοσ διακοπτών χειμώνα – θϋρουσ 

10) Έλεγχοσ θερμοςτατών  

11) Έλεγχοσ διακοπτών 3 ταχυτότων 

12) Έλεγχοσ λειτουργύασ των μιτραςμϊν από πιθανϋσ διαρροϋσ 

13) Έλεγχοσ λειτουργύασ των εξαεριςτικών  

14) Επαναςυναρμολόγηςη καπακιών  

15) Παρϊδοςη ςε χρόςη 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ SPLIT UNITS 

Εργαςύεσ ανϊ 6μηνο 

1) Εξϊρμωςη καλυμμϊτων 

2) Καθαριςμόσ φύλτρων 

3) Χημικόσ & μικροβιολογικόσ καθαριςμόσ με χρόςη χημικών εγκεκριμϋνων από ΕΟΦ 

4) Καθαριςμόσ φυγοκεντρικών ανεμιςτόρων  

5) Καθαριςμόσ & απόφραξη λεκϊνησ ςυμπυκνωμϊτων  

6) Καθαριςμόσ αποχϋτευςησ  

7) Ηλεκτρολογικόσ ϋλεγχοσ  

8) Έλεγχοσ κινητόρων ανεμιςτόρων 

9) Έλεγχοσ θερμοςτατών  
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10) Επαναςυναρμολόγηςη καπακιών  

11) Παρϊδοςη ςε χρόςη 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΩΝ 

Εργαςύεσ ανϊ 4μηνο,  

1) Καθαριςμόσ φύλτρων  

2) Χημικόσ & μικροβιολογικόσ καθαριςμόσ με χρόςη χημικών εγκεκριμϋνων από ΕΟΦ 

3) Καθαριςμόσ ανεμιςτόρων 

4) Έλεγχοσ Ιμϊντων και Αντικατϊςταςη όπου απαιτεύται 

5) Καθαριςμόσ αποχϋτευςησ  

6) Ηλεκτρολογικόσ ϋλεγχοσ 

7) Έλεγχοσ κινητόρων ανεμιςτόρων 

8) Έλεγχοσ διακοπτών χειμώνα – θϋρουσ 

9) Έλεγχοσ θερμοςτϊτη 

10) Έλεγχοσ λειτουργύασ των εξαεριςτικών  

11) Επαναςυναρμολόγηςη καπακιών 

12) Παρϊδοςη ςε χρόςη 
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