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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 …………………………….……………… 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Ε.Τ.Α.Α.  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Μάρνη 22  – 104 33 – ΑΘΗΝΑ 

 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΑΘΗΝΑ : 13-06-2013 
Αρ. Πρωτ: 184011 
Α.∆.Α. : ΒΕΖΙΟΡΕ1-ΧΚΦ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Νικόλαος Μοσχάκης,  τηλ: 210 3310637  
Ελένη Κατσαριώτη, τηλ: 210 3740501 
E-mail:  epitheorisi@etaa.gr  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Πολίτη, τηλ:210  5217312  fax: 210 5217315 
E-mail: vpoliti@etaa.gr   
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡ. 10/2013 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2013-2014 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 23.228,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  
 

(όπως αναφέρεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Β΄) 
  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22  -                   
2ος όροφος  -  Αίθουσα ∆.Σ. 

21/06/2013 Παρασκευή  11:00 π.µ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

23.228,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις σχετικές 

αποφάσεις: 

1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)  ''Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων'', όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/ 28-9-1995 τΑ ) «Ενιαίος Φορέας   
Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

2. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δηµοσίων 
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 
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τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

3. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 

4. Του Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραµµα 
διαύγεια” και άλλες διατάξεις. 

5. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και 
άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της 
συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  

7. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-06-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

8. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»  

9. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής   και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 

10. Του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 194/ A/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

11. Την απόφαση µε αριθµό 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) του Υπουργού Οικονοµικών 
που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» . 

12. Την απόφαση επί του 49ου θέµατος της 189ης /12-07-2012 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε 
τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του 
Ε.Τ.Α.Α. 

13. Την απόφαση επί του 10ου θέµατος της 230 ης /16-05-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε 
την έγκριση διενέργειας προχείρου διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 κλιµατιστικών 
εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων ΕΤΑΑ Αθήνα προϋπολογισµού 23.228,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή 28.570,44 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και την απόφαση επί του 10ου θέµατος της 231/23-05-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. 
του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης. 

14. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. Πρωτ. 47922/17-05.-2013 και Α.∆.Α ΒΕΧΒΟΡΕ1-ΟΧ5,  
ποσού 15.507,84 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 
του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 635 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

15. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 40184/20-05-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΝΜΟΡΕ1-ΣΥ3,  
ποσού 8.856,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 
του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 124 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής 
Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

16. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 4910/27-05-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΧΟΟΡΕ1-ΓΕΙ,  ποσού 
1.131,60 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ∆Ε, οικ. έτους 2013 η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 60 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής 
Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

17. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 140/17513/17-05.-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΝ2ΟΡΕ1-Ν3Φ,  
ποσού 1.722,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 
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του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 140  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής 
Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

18. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 192/29-04-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΝ5ΟΡΕ1-ΞΛΕ,  ποσού 
1.353,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 192 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών 
της Υπηρεσίας.  

19. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 
2198/1994 και Ν. 2286/1995. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ετήσια 
συντήρηση (2013 – 2014) των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 23.228,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή  28.570,44 € µε τον Φ.Π.Α. 

 

ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Πρόκειται για την ετήσια συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., όπως 
αναγράφεται στα Παραρτήµατα Α’ και Β’ της παρούσας διακήρυξης. 

Κτήρια που εντάσσονται στην παρούσα διαδικασία της ετήσιας συντήρησης για το 2013 – 2014 είναι τα ακόλουθα:  

1. Αχαρνών 27 και Αχαρνών 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ.  
2. Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & 
             Πρόνοιας. 
3. Κολοκοτρώνη 4, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε.  
4. Βουκουρεστίου 30, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε.  
5. Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ. 
6. Χαριλάου Τρικούπη 34, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠ∆Α.  
 
Αναλυτική τεχνική περιγραφή περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας διακήρυξης. 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν: 

α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
γ. Οι συνεταιρισµοί. 
δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών. 
 
Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαµβάνουν  ορισµένη  νοµική  µορφή, προκειµένου  να  
υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση όµως κατακύρωσης του διαγωνισµού σε ένωση ή κοινοπραξία, είναι 
αναγκαίο αυτή να  λάβει ορισµένη νοµική µορφή, ώστε να είναι  ικανοποιητική η εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Ο προσφέρων πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, µέλος του ΤΕΕ ή κάτοχος άδειας 
ψυκτικού γενικών εφαρµογών και θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία Υπεύθυνη ∆ήλωση – Βεβαίωση 
(µε συνηµµένο πίνακα έργων από άλλες αναθέτουσες αρχές που θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση των 
αντίστοιχων έργων), από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εµπειρία στη συντήρηση ψυκτών νερού τύπου 
TRANE RTHC, όπως οι συγκεκριµένοι που βρίσκονται στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 29 Αθήνα, στο οποίο 
στεγάζεται η ΓΓΚΑ (και αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης). 
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Αντίστοιχα, οι εταιρίες, συνεταιρισµοί ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες που επιθυµούν να λάβουν µέρος 
στον παρόντα διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα άτοµο µε τα πιο πάνω προσόντα. 

 
2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3µελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών, που 
ορίστηκε µε την απόφαση επί του 49ου θέµατος της 189ης /12-07-2012 συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. στα 
κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 – Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του ∆.Σ. 
στις 21/06/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην πιο 
πάνω  προθεσµία.  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες, δεν λαµβάνονται 
υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.     

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 23.228,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή 28.570,44 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συµπεριλαµβάνονται όλα τα είδη και οι εργασίες που απαιτούνται και βαρύνουν 
τους προϋπολογισµούς των Τοµέων ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΤΑΑ-ΤΠΕ∆Ε, ΕΤΑΑ-ΤΠ∆Α, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ. 

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού:  
Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

3.2 Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών:      21/06/2013  – 11:00 π.µ. 
3.3 Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 21/06/2013  – 11:00 π.µ. 

 
α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 
β. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
γ. Οι προσφορές µπορεί επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµείο ή 
courier) και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη από τη διενέργεια του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα, δηλ. 
µέχρι την Πέµπτη,  20/06/2013, ώρα 14:00. 
δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαµβάνονται 
υπόψη. 
ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών 
που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 
στ. Στον  τόπο διενέργειας  του διαγωνισµού, δικαιούται  να παρίσταται  εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπος  του 
κάθε  συµµετέχοντος. 

ζ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
� Η λέξη «Προσφορά». 
 
� Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
 
� Ο αριθµός της διακήρυξης. 
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� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
� Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
 
 

3.4 Περιεχόµενο προσφορών : 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

Α. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (σε πρωτότυπο και αντίγραφο).  

Β. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος.  

Γ. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε 
αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της διακήρυξης. 
• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών. 
• Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
• Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό, για εκατόν ογδόντα (180) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

 
4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
4.1 Ο προσφέρων στο διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο την προσφορά του, στην 
οποία πρέπει να περιέχονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό 
και τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

      
Α.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ.8 του Ν.1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 
στην οποία θα αναφέρεται ότι: 
� Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 
� Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης  και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
� Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, για οποιοδήποτε λόγο. 
� Εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός 20 (εργάσιµων) ηµερών 

από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, να προσέλθει για την υπογραφή σύµβασης προσκοµίζοντας τα ε-
ξής δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Π.∆.118/2007:  
 

α) - Εταιρείες: έγγραφο νόµιµης εκπροσώπησης της επιχείρησης και αντίγραφο Α.∆.Τ του νοµίµου 
εκπροσώπου,  
     -  Ατοµικές επιχειρήσεις: Α.∆.Τ. του ιδιοκτήτη.  
β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριµήνου του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας ή του 
ιδιοκτήτη της ατοµικής επιχείρησης  
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γ)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας  
δ) Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του 
προσφέροντος καθώς και το ειδικό επάγγελµα που ασκεί  
ε) ∆ικαιολογητικά σύστασης εταιρείας, σε περίπτωση νοµικού προσώπου  
στ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το 
οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία  

 

Β. Εναλλακτικά, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν µε την προσφορά τους Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις για τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.∆ 118/2007, σύµφωνα µε το άρθρο 6 § 1, εδάφια β και γ 
και αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος άρθρου της διακήρυξης. 

Γ. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση – Βεβαίωση (µε συνηµµένο 
πίνακα έργων από άλλες αναθέτουσες αρχές που θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση των αντίστοιχων 
έργων), από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εµπειρία στη συντήρηση ψυκτών νερού τύπου TRANE RTHC 
(απαραίτητη προϋπόθεση για τη συντήρηση των ψυκτών που βρίσκονται στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 29 
Αθήνα, στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΚΑ και αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας διακήρυξης). 

Αντίστοιχα, οι εταιρίες, συνεταιρισµοί ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες που επιθυµούν να λάβουν µέρος στον 
παρόντα διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα άτοµο µε τα πιο πάνω προσόντα και να 
προσκοµίσουν αντίστοιχα όσα ζητούνται στην περίπτωση 4.1.Γ. του παρόντος. 

4.2 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται ξεχωριστός φάκελος, ο οποίος θα περιλαµβάνει την 
τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος. Στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιήσεις 
που θα τεκµηριώνουν την προέλευση και την καταλληλότητα υλικών που θα χρησιµοποιηθούν από τον 
προσφέροντα (π.χ. πιστοποιητικά καταλληλότητας υλικών χηµικού καθαρισµού) και λοιπά έγγραφα τεκµηρίωσης 
της ποιότητας των παρεχόµενων εργασιών.     

4.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται ξεχωριστός φάκελος, ο οποίος θα περιλαµβάνει σε δύο 
(2) αντίγραφα την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος, για κάθε Τοµέα χωριστά, ανάλογα µε τις 
ζητηθείσες υπηρεσίες. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά αλλιώς, θα θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στην 
προσφερόµενη τιµή. 

4.4 Η µη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, συνιστά λόγο αποκλεισµού από τον 
διαγωνισµό.  

 

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 

• Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται οι τιµές για τις υπηρεσίες συντήρησης για κάθε κτίριο 
χωριστά και σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε Τοµέα, όπως καθορίζονται στη διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Β’. 

• Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.  
• Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα ή που 

δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνονται τόσο οι 

επιµέρους τιµές, όσο και το συνολικό ποσό του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση 
του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

• Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τιµές τόσο ανά ΤΟΜΕΑ, όσο και για το σύνολο 
(σύνολο προσφοράς), για τα κτήρια που περιγράφονται  αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Β’ της διακήρυξης. 

• Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιµής, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 
• Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. 
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• Οι  κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι εξής: 
 

Για όλους τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. (εκτός του Ε.Τ.Α.Α.- Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών): 

3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιµολογίου για  Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του 
Μ.Τ.Π.Υ. και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών (φόρος προµηθευτών), 
κράτηση 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011).  

Για το Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών: 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
(Ν. 4013/2011) και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών (φόρος προµηθευτών). 

Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί µε Νόµο κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

Κατ΄ αρχήν αποσφραγίζει τον Κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και µονογράφει τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των Τεχνικών προσφορών. Επίσης, µονογράφει τους 
φακέλους των Οικονοµικών Προσφορών. Τέλος, θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, 
µόνο εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη  
διακήρυξη δικαιολογητικά.   

Οι φάκελοι των προσφορών που δεν κρίθηκαν αποδεκτές επιστρέφονται, µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους 
των οικονοµικών προσφορών που περιείχαν.  

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις  21/06/2013 στον ίδιο τόπο, 
αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών, όπως προαναφέρθηκε. 

Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν 
γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 
 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής και για το λόγο αυτό 
λαµβάνονται κυρίως υπόψιν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.  

Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αφορά τον 
ανάδοχο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση 
την τεχνική περιγραφή και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι  προσφορές  µε  την αυτή ακριβώς 
τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 
από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
οργάνου. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, 
προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 4 αυτής της διακήρυξης, σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά 
του.   

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο µπορεί επίσης να ακυρώσει ή να 
µαταιώσει το διαγωνισµό, αν κατά την άποψη του οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του 
υπογράφοντος τη σύµβαση. 

8.2 Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 

8.3  Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει εντός 10 ηµερών να υπογράψει την 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α   

 
9.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
− µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση 
να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να 
µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
• Τον αριθµό της εγγύησης . 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον 

ΑΦΜ. 
• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης (Προµήθεια Εξοπλισµού Πληροφορικής των  Τοµέων 

Υγειονοµικών, Νοµικών και ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α.).  
• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
Τους όρους ότι: 
• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι  θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης . 

9.1   Εγγυήσεις 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την εκκαθάριση όλων 
των εκκρεµοτήτων µε τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. 
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10. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

10.1  Ο υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται, να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. 

10.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τις υποχρεώσεις του ή παραβεί  τους 
όρους της υπογεγραµµένης σύµβασης. 

10.3 Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :  

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει µέρος στον 
διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 
118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 
θα πραγµατοποιηθεί η νέα ανάθεση έργου, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα.  

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση των υπηρεσιών σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται µε τροποποίηση 
όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος 
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της υπηρεσίας, η οποία συµψηφίζεται µε το 
προς καταλογισµό ποσό.  

 
11. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ, µε την εξόφληση του ποσού που θα αντιστοιχεί στην παροχή των 

υπηρεσιών, που ζητούνται από το Ε.Τ.Α.Α. για κάθε Τοµέα χωριστά σύµφωνα µε τις επιµέρους ανάγκες αυτών και 
όπως αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ της παρούσας διακήρυξης και στη σχετική Σύµβαση 
που θα υπογραφεί (π.χ. για το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε ανά µήνα, τρίµηνο, έτος κλπ).  

Για τις εργασίες αυτές, θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται ξεχωριστά σε κάθε Τοµέα τα 
αντίστοιχα τιµολόγια. 

Η πληρωµή του Αναδόχου επίσης, θα πραγµατοποιείται µετά την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών από τις αρµόδιες επιτροπές των Τοµέων. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους 
προϋπολογισµούς των Τοµέων Υγειονοµικών, Μηχανικών, Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Νοµικών και 
∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωµή, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  γ) Αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) 
  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
 
• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
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1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
4.   ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
5.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, 106 71 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
12. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει µεταξύ των συµβαλλοµένων, σχετικά 
µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά την παρούσα σύµβαση, θα γίνεται                                                                
προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική 
επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια 
των Αθηνών. 

 
13.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 
13.1  Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 24 ωρών καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης 
συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών 
13.2 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 19:00 καθηµερινά. 
13.3 ∆ιαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. 
 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
«ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ»             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 
 
14.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται ως εξής:  
α)  κ. Νικόλαος Μοσχάκης διπλ.Μηχ/γος – Μηχ/κός, τηλ. 210 3310637 -  Σταδίου 29, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα. 
β)  κ. Ελένη Κατσαριώτη, τηλ. 210 3740501 - fax: 210 3740508 - Κολοκοτρώνη 4 Τ.Κ. 114 73, Αθήνα.         
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       Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών του 
Ε.Τ.Α.Α. κα Πολίτη Β. τηλ. 210 5217312 – fax: 210 5217315 και κα Μιχαλοπούλου Ρ. τηλ. 210 5217304 – fax: 210 
5217315 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.        
 

Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr.  

      
 

  

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     ΤΟΥ ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
 

    ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΠΕΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 
 

 
ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 
Ευρώ 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
1. Ε.Τ.Α.Α. – Toµείς Υγειονοµικών Υπηρεσιών (ΤΥΥ) 
2. Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Μηχανικών & Ε.∆.Ε. (ΤΣΜΕ∆Ε) 
3. Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΠΕ-

∆Ε) 
4. Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ) 
5. Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Υγείας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠ∆Α) 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 
                   
    1. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΥΥ                  12.608,00 €    

      2. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε            7.200,00 € 
      3. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε                  920,00 €  
      4. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ                    1.100,00 € 
      5. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΥΠ∆Α               1.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ                            23.228,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 

 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Προϋπολογισµοί εξόδων οικ. έτους 2013 των Τοµέων: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΥΥ, 
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε, Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε, Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ &  Ε.Τ.Α.Α. – 
ΤΥΠ∆Α. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 

 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 

• Τοµείς Υγειονοµικών, Μηχανικών & Ε∆Ε, Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµ. 
Έργων και Τοµέας Υγείας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών: 3% επί της 
καθαρής προ ΦΠΑ αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών για το 
Μ.Τ.Π.Υ., 2,4 % στο πόσο των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., φόρος προ-
µηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιµολογίων παρο-
χής υπηρεσιών, κράτηση 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας υ-
πέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

 
• Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών: φόρος προµηθευτών 8% επί της καθαρής 
αξίας των τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, κράτηση 0,10% επί της κα-
θαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011).  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Κτήρια που εντάσσονται στην παρούσα διαδικασία της ετήσιας συντήρησης για το 2013 – 2014 είναι τα ακόλουθα:  

1. Αχαρνών 27 και 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ.  

2. Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & 
Πρόνοιας. 

3. Κολοκοτρώνη 4, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε.  

4. Βουκουρεστίου 30, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε.  

5. Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ. 

6. Χαριλάου Τρικούπη 34, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠ∆Α.  

 

Α)  Κτήρια ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ 

 
1. ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1.1 Κτίριο οδού Σταδίου 29: 

Στους χώρους των γραφείων στεγάζεται η ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
καθώς επίσης και τµήµα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στον 
3ο 
όροφο του κτιρίου.  

  Όλοι οι ανωτέρω χώροι κλιµατίζονται µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, το οποίο αποτελείται από: 

• ∆ύο ψυκτικά συγκροτήµατα του οίκου TRANE RTHC στο 3ο 
υπόγειο, 

• ∆ύο πύργους ψύξης στο δώµα, 272 τοπικές κλιµατιστικές µονάδες στους χώρους των γραφείων, µαζί µε 
όλα τα απαραίτητα βοηθητικά µηχανήµατα και αυτοµατισµούς.  

 
Για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε κλιµατισµό στο κτήριο Σταδίου 29, έχουν τοποθετηθεί οι εξής 
αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες (split unit). 

  
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 1τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στον 8ο όροφο: 2 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ. 
• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα ψευδοροφής στην είσοδο του κτιρίου : 1 τεµ. 
• Πολυδιαιρούµενα συστήµατα VRV της εταιρείας MITSUBISHI αποτελούµενα από µια εξωτερική µονάδα και 

8 εσωτερικά στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ορόφου του κτιρίου: 2 τεµ. 
 
 
1.2 Κτίριο οδού Αχαρνών 27: 

Όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 52 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στην είσοδο του κτιρίου: 1 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ. 
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• Μονάδα τύπου close control για το computer room του 4ου ορόφου. 
• Εφεδρική µονάδα οροφής τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI ισχύος 25.000 btu/h για το computer room 

του 4ου ορόφου: 1 τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής στο ισόγειο κατάστηµα του κτιρίου: 4 τεµ. 
• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα VRV στο ισόγειο κατάστηµα και το υπόγειο του κτιρίου: 1 τεµ. 

 
1.3 Κτίριο οδού Αχαρνών 29: 

Οπού στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 22 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας FUJITSU: 5 τεµ. 
• 23 τεµ. διαφόρων τύπων στους µισθωµένους χώρους σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

2.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

(Πριν από τη λειτουργία της Θερινής περιόδου της εγκατάστασης )  

2.1.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης 
νερού στους εναλλάκτες.  

2.1.2. Καθαρισµός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού.  

2.1.3. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων.  

2.1.4. Έλεγχος αυτοµατισµού και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.  

2.1.5. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων.  

2.1.6. Έλεγχος relay ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.  

2.1.7. Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρων των συµπιεστών.  

2.1.8. Σύσφιξη ακροδεκτών συµπιεστών.  

2.1.9. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  

2.1.10. Καθαρισµός των συµπυκνωτών µε χρήση καταλλήλων χηµικών (µη τοξικών και οικολογικών) και αντλίας 
κυκλοφορίας.  

2.1.11. Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήµατος.  

2.1.12. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  

2.1.13. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών, και αµπεροµέτρηση κινητήρων.  

2.1.14. Έλεγχος µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου. 

2.1.15. Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού συµπιεστή (ELM-17E). 

2.1.16. Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανάλυση ανά ψυκτικό κύκλωµα µε αποστολή δειγµάτων σε εργαστήριο του 
εξωτερικού), ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συµπιεστή – κυκλώµατος στην αρχή θερινής περιόδου 
λειτουργίας. 

 

2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (τουλάχιστον 2 
φορές κατά τη θερινή περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης ) 

2.2.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης 
νερού στους εναλλάκτες.  
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2.2.2. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων.  

2.2.3. Έλεγχος αυτοµατισµού, πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.  

2.2.4. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  

2.2.5. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  

2.2.6. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών και αµπεροµέτρηση κινητήρων.  

2.2.7. Έλεγχος µετρήσεων ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.  

 

2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 
(πριν την έναρξη λειτουργίας της θερινής περιόδου των εγκαταστάσεων) 
 
2.3.1. Έλεγχος κινητήρων, µέτρηση και καταγραφή ρεύµατος (αµπεροµέτρηση).  
2.3.2. Λίπανση κουζινέτων άξονα / κινητήρων.  

2.3.3. Έλεγχος ιµάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτηθεί.  

2.3.4. Καθαρισµός ακροφυσίων (µπέκ).  

2.3.5. Καθαρισµός λεκάνης νερού.  

2.3.6. Ρύθµιση πλωτήρα στάθµης νερού.  

Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση Τεχνικής Έκθεσης για κάθε Ψυκτικό Συγκρότηµα - Πύργο ψύξης, 
µε τις υπόλοιπες µετρήσεις, καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του συστήµατος του κεντρικού κλιµατισµού.  

 

2.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

2.4.1. Χηµικός καθαρισµός µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) 
εξωτερικά των εναλλακτών θερµότητας µία φορά το έτος (στην αρχή της θερινής περιόδου).  

2.4.2. Έλεγχος – καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών 
περισυλλογής συµπυκνωµάτων και των σωληνώσεων σύνδεσης των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων µε τα 
δίκτυα).  

2.4.3. Καθαρισµός των φίλτρων αέρα – περσίδων . 

2.4.4. Έλεγχος και ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on - off (όπου υπάρχουν).  

2.4.5. Έλεγχος και ρύθµιση όλων των οργάνων λειτουργίας και αυτοµατισµού.  

 

2.5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

2.5.2 Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 24 ωρών καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης 
συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών. 

2.5.3 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 19:00 καθηµερινά. 

2.5.4. ∆ιαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.γκροτηµάτων µε παράθεση καταλόγου αναλόγων έργων. 

 

2.6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ (split type unit) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  



 16 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των κλιµατιστικών µηχανηµάτων όλων των κτηρίων θα πραγµατοποιηθούν 
δύο φορές ετησίως, η µία στην αρχή της θερινής περιόδου και η άλλη στην αρχή της χειµερινής περιόδου και θα 
περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

2.6.1. Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων 
2.6.2. Καθαρισµό. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά 
2.6.3. Καθαρισµό φίλτρων αέρα - περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου 
θα γίνεται επιµελώς µε νερό.  
2.6.4. Καθαρισµό της πτερωτής, του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος καλής 
λειτουργίας.   
2.6.5. Έλεγχο πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. 
2.6.6. Έλεγχο διαρροών ψυκτικού υγρού. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα 
εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του 
ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται.  
2.6.7. Καθαρισµό των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής 
συµπυκνωµάτων των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)  
2.6.8. Χηµικό Καθαρισµό εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο θα 
συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) την πρώτη φορά και απλός υγρός καθαρισµός χωρίς την χρήση χηµικών 
την δεύτερη φορά, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
2.6.9. Έλεγχο των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών 
και έλεγχο καλής λειτουργίας αυτών, έλεγχο θερµικών, έλεγχο, καθαρισµό και σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-
συνδέσεων των καλωδίων) και συµπλήρωση του πρωτοκόλλου µετρήσεων για κάθε µονάδα. 
 

3. ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

3.1. Συντήρηση 2 τεµ. ψυκτικών συγκροτηµάτων και 2 τεµ. πύργων ψύξεως νερού: 4.300,00 €  

3.2. Συντήρηση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων: 272 τεµ.: 3.808,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟ ΦΠΑ) : 8.108,00 €  

3.3 Όλα τα βασικά υλικά συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος συντήρησης.  

3.4. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το κόστος πρόσθετων εργασιών και ανταλλακτικών (ανά περίπτωση) που αφορά 
κυρίως επισκευαστικές επεµβάσεις.  

3.5 Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

 
4. ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 & 29 

4.1.Εργασίες προληπτικής συντήρησης αυτόνοµων κλιµατιστικών µονάδων κτιρίων Σταδίου 29, Αχαρνών 27 & 
Αχαρνών 29: 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟ ΦΠΑ) : 4.500,00 €  

4.2 Όλα τα βασικά υλικά συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος συντήρησης.  

4.3 ∆εν συµπεριλαµβάνεται το κόστος πρόσθετων εργασιών και ανταλλακτικών (ανά περίπτωση) που αφορά 
κυρίως επισκευαστικές επεµβάσεις.  

4.4 Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΠΡΟ ΦΠΑ): 12.608,00 € 
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Β)    ΚΤΗΡΙΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε 

 
Αναλυτικά τα κτήρια ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε είναι: 

1) Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

2) Θηβών 215, Περιστέρι, ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

3) Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή, µισθωµένο γραφείο από τον Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

4) Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς µισθωµένο γραφείο από τον Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 

1)  Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα (ιδιόκτητο κτήριο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε)  
 

Μία (1) Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα στο δώµα του κτηρίου τύπου αντλίας θερµότητας (heat pump) νερού – αέρα 
/ MPCA–029 HSB της εταιρείας INTERKLIMA, ονοµαστικής ψυκτικής απόδοσης 107,3 KW και θερµικής 123,0 KW  
για την ψύξη - θέρµανση των γραφειακών χώρων του ισογείου και ηµιώροφου επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην 
Αθήνα. 

Μία (1) Κλιµατιστική µονάδα τύπου αντλίας θερµότητας αέρα - νερού/ FAWH 131 της εταιρείας FYROGENIS 
ψυκτικής απόδοσης 34,4KW και θερµικής 38,6 KW για την ψύξη - θέρµανση χώρων του ισογείου (Κυλικείο). 

Τρεις (3) µονάδες προκλιµατισµού που βρίσκονται στον  Ηµιώροφο - Μηχανοστάσιο. 

Τρείς (3) µονάδες εξαερισµού  (δύο στον  Ηµιώροφο και µία στο Υπόγειο). 

∆ύο (2) ηµικεντρικές µονάδες κλιµατισµού του οίκου  STULZ  που  είναι  εγκατεστηµένες  στο  Μηχανογραφικό 
Κέντρο στον 3ο όροφο. 

 

Τα τοπικά κλιµατιστικά µηχανήµατα του κτηρίου είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη 
θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης, και συγκεκριµένα :  

Αυτοτελής (κλιµατιστική) ∆ιµερής Μονάδα (Split Type unit) : 72  τεµ. 

Μονάδα τύπου κασέτας : 2 τεµ. 

Τοπικές Μονάδες Νερού  Fan Coils: 12 τεµ. 

Αεροκουρτίνα της εταιρείας OLEFINI: 1 τεµ. (είσοδος κτηρίου). 

 

2)  Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή (µισθωµένο κτήριο από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) 

∆ύο (2) κλιµατιστικά µηχανήµατα κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας 
εκτόνωσης, τύπου split system. 

 

3)  Λεωφόρος Θηβών 215, Περιστέρι Αττικής (µισθωµένο γραφείο από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) 

Τέσσερα (4) κλιµατιστικά µηχανήµατα του γραφείου είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη 
θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης, τύπου split system. 
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4)  Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιά Αττικής γραφείο 1ου ορόφου µισθωµένο από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε & ΕΤΑΑ-
ΤΣΑΥ 

Σύνολο Έξι (6) κλιµατιστικά µηχανήµατα του γραφείου - εκ των οποίων τρία (3) αρµοδιότητας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε και 
τρία (3) αρµοδιότητας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ - είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ 
ευθείας εκτόνωσης, τύπου split system. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης θα συντηρούνται δύο (2) φορές τον 
χρόνο, ήτοι µία φορά στην αρχή της θερινής περιόδου και µία στην αρχή της χειµερινής περιόδου µε τις εξής 
προδιαγραφές : 

• Καθαρισµός. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά. 

• Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων. 

• Καθαρισµός φίλτρων αέρα - περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου 
τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό. 

• Καθαρισµός της φτερωτής, του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος 
οµαλής λειτουργίας τους. 

• Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του 
ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα 
και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται.  

• Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής 
συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)  

• Χηµικός καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε 
µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των 
συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  

• Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού και αντικατάσταση µη 
λειτουργούντων (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερµικού και 
πηνίου µονάδας, έλεγχος, καθαρισµός, σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των καλωδίων ) 

 
Οι Αντλίες Θερµότητας & Μονάδες Προκλιµατισµού & Εξαερισµού: 
 
Τα µηχανήµατα αυτού του τύπου θα συντηρούνται δύο φορές ετησίως. Η πρώτη στην αρχή της θερινής περιόδου 
και η δεύτερη στην αρχή της χειµερινής περιόδου µε τις εξής προδιαγραφές: 
 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και επιθεώρηση εν γένει των εγκαταστάσεων και των αυτοµατισµών τους. 
• Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη των επαφών των ρελέ ισχύος (συµπιεστών, 

ανεµιστήρων) και της κεντρικής παροχής. 
• Έλεγχος   των  κυκλωµάτων ψυκτικού µέσου για τυχόν διαρροές (έλεγχος πιέσεων - πληρότητας ψυκτικού 

µέσου-πλήρωση εφόσον απαιτείται και επανέλεγχος). 
• Έλεγχος των  θερµοκρασιών και παροχής του νερού. 
• Παρακολούθηση λειτουργίας συµπιεστών, αµπεροµέτρηση συµπιεστών, ανεµιστήρων, αντλιών  και 

έλεγχος καλής λειτουργίας τους. ∆οκιµή καλής λειτουργίας των οργάνων και αυτοµατισµών προστασίας και 
λειτουργίας. 

• Αφού προηγηθεί καθαρισµός µε χρήση πεπιεσµένου αέρα  και φύσηµα  των εναλλακτών,  ακολουθεί  
χηµικός  καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε 
µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των 
συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  

• Έλεγχος  ασφαλιστικών διατάξεων . 
• Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των µονώσεων ψυκτικών κυκλωµάτων.  
• Έλεγχος των δικτύων αεραγωγών, των µονώσεων, στηριγµάτων, συνδέσεων διαφραγµάτων.  
• Έλεγχος της θερµοκρασίας και παροχής αέρα από τα στόµια αερισµού,  ρύθµιση αυτών και καθαρισµός 

των στοµίων προσαγωγής  και απαγωγής αέρα . 
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• ‘Έλεγχος και αντικατάσταση των σακόφιλτρων των τριών µονάδων προκλιµατισµού εφόσον απαιτείται ( 6 
τεµάχια 592mmΧ287mm κλάσης EU7, L-600mm -4σάκοι & 6 τεµάχια 592mmΧ592mm κλάσης EU7, L-
600mm -8σάκοι)  και προφίλτρων (3 τεµάχια 110mmΧ90mm).  

• Έλεγχος κυκλοφορητών, κινητήρων ανεµιστήρων, στοιχείων, ιµάντων, αυτοµατισµών, τρίοδης βάνας των 
µονάδων προκλιµατισµού. 

• Έλεγχος για την κανονική απορροή των συµπυκνωµάτων των ανωτέρω µονάδων και επιδιόρθωση όπου 
απαιτείται. 

• Με το πέρας της συντήρησης θα γίνεται παράθεση Τεχνικής Έκθεσης για  τις κλιµατιστικές εγκαταστάσεις 
µε τις ανάλογες µετρήσεις καθώς και  την καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. 

 

Οι ηµικεντρικές µονάδες κλιµατισµού STULZ  εγκατεστηµένες στον 3ο όροφο στο Μηχανογραφικό Κέντρο, θα 
συντηρούνται  σύµφωνα µε τις εξής προδιαγραφές: 

Κάθε µήνα θα πραγµατοποιείται καθαρισµός των φίλτρων των µονάδων, έλεγχος πιέσεων, θερµοκρασιών και 
εξασφάλιση καλής λειτουργίας συγκροτηµάτων. 

Κάθε τρίµηνο θα πραγµατοποιούνται όλες οι εργασίες της παραπάνω µηνιαίας συντήρησης και επιπλέον, έλεγχος 
και καθαρισµός των συµπυκνωτικών µονάδων. 

Κάθε χρόνο θα πραγµατοποιούνται  όλες οι ανωτέρω εργασίες, και επιπλέον, γενικός έλεγχος όλων των κινητών 
µερών των µονάδων, του ηλεκτρολογικού και ψυκτικού κυκλώµατος. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε (ΠΡΟ ΦΠΑ): 7.200,00 € 

 

 

Γ)   ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
      ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ    Βουκουρεστίου 30, Αθήνα 

 

 Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα του κτηρίου είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη 
θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης, και συγκεκριµένα είκοσι (20) τοπικές µονάδες  τύπου split system της εταιρείας 
SHARP και τρείς (3) τοπικές µονάδες τύπου split system της εταιρείας DAIKIN. 

 Οι εργασίες συντήρησης των κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης 
θα πραγµατοποιούνται µία φορά ετησίως στην αρχή της θερινής περιόδου σύµφωνα µε τις εξής τεχνικές 
προδιαγραφές: 

• Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων 

• Καθαρισµός. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά 

• Καθαρισµός φίλτρων αέρα  -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου 
τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό.  

• Καθαρισµός της φτερωτής,  του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος 
οµαλής λειτουργίας τους.   

• Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του 
ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα 
και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται.  

• Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης όλων των λεκανών 
περισυλλογής συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα 
δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων. 

• Χηµικός καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε 
µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των 
συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
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• Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού και αντικατάσταση µη 
λειτουργούντων (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερµικού και 
πηνίου µονάδας, έλεγχος, καθαρισµός, σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των καλωδίων ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΑ – ΤΠΕ∆Ε (ΠΡΟ ΦΠΑ): 920,00 €  

 
 
 

∆)     ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
        Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα 

 
Εφάπαξ συντήρηση των κάτωθι εγκαταστάσεων: 

 

α. Κλιµατιστικά τύπου split system 11 τεµ. : 

1. Χηµικός καθαρισµός εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 

2. Καθαρισµός φίλτρων. 

3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού. 

4. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 

β. FAN COIL UNITS 50 τεµ. : 

1. Χηµικός καθαρισµός στοιχείων ψύξεως.  

2. Καθαρισµός φίλτρων.  

3. Γενικός έλεγχος για την καλή λειτουργία τους. 

 

γ.   Πύργο Ψύξης (δώµα): 

1. Χηµικός καθαρισµός µπέκ, λεκάνης, σταγονοσυλλεκτών, φίλτρων νερού. 

2. Έλεγχος και ρύθµιση φλοτέρ. 

3. Έλεγχος δικτύου κυκλοφορίας νερού. 

4. Πλήρωση µε νερό. 

5. Εκκίνηση & παρακολούθηση καλής λειτουργίας του. 

 

δ. Μονάδα Ψύκτη TRANE (υπόγειο): 

1. Χηµικός καθαρισµός υδρόψυκτου συµπυκνωτή. 

2. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών ελαίων στους συµπιεστές. 

3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών υγρών. 

4. Έλεγχος ηλεκτρικού δικτύου και αυτοµατισµών. 

5. Εκκίνηση – έλεγχος καλής λειτουργίας – ρύθµιση – παρακολούθηση. 

 

ε. ∆ύο (2) Κεντρικές προκλιµατιστικές µονάδες (στην ταράτσα): 

Χηµικός καθαρισµός των στοιχείων ψύξης. 

Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων. 

Καθαρισµός φίλτρων ή αντικατάστασή τους – όπου απαιτείται. 

Έλεγχος κινητήρων – ανεµιστήρων – ιµάντων. 



 21 

Εκκίνηση – έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΑ – ΤΠ∆Α (ΠΡΟ ΦΠΑ): 1.400,00 € 

 

 

Ε)    ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
        Σωκράτους 53, Αθήνα 

 
Εφάπαξ συντήρηση των κάτωθι εγκαταστάσεων: 

 

α.   FAN COIL τεµ 152: 

Χηµικός καθαρισµός στοιχείων ψύξεως. 

Χηµικός καθαρισµός φίλτρων. 

Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 

β. Στόµια εξαερισµού, τεµ 100: 

1. Εξάρµωση των στοµίων. 

2. Χηµικός καθαρισµός αυτών. 

3. Άρµωση αυτών. 

 

γ.  Μονάδα Ψύκτη αέρος – νερού (CLIVET): 

1. Χηµικός καθαρισµός αερόψυκτου συµπυκνωτή. 

2. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού. 

3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών ελαίων συµπιεστών. 

4. Έλεγχος ηλεκτρικού δικτύου και αυτοµατισµών. 

5. Εκκίνηση – έλεγχος καλής λειτουργίας – ρύθµιση – παρακολούθηση. 

 

 

δ. Κλιµατιστικά τύπου split system 10 τεµ. : 

1. Χηµικός καθαρισµός εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 

2. Καθαρισµός φίλτρων. 

3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού. 

4. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΠΡΟ ΦΠΑ): 1.100,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Τ.Α.Α. ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 23.228,00 € 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 
         

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________     Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / ___ /2013 
Προς: Ε.Τ.Α.Α.  
______________________ 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. __________ για ευρώ __________ 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ: 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθµός ______ Τ.Κ. 
__________ 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 
α) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
β) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
γ) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των 
ευρώ____________________ , για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό ______________ που αφορά 
στο διαγωνισµό της ___________ µε αντικείµενο ________________ συνολικής αξίας ________________ , 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ______________ ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 

Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την .../..../2013 µεταξύ: 

1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο ¨Ε.Τ.Α.Α.¨ που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22., µε Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Αντώνη Σελλιανάκη του Γεωργίου (για λόγους συντοµίας στο εξής θα αποκαλείται 
«Ταµείο»),και 

2) Αφετέρου της εταιρείας __________________________________________µε έδρα _____________, οδός  
_____________, τηλ. 210__________, µε Α.Φ.Μ. ______________ – ∆.Ο.Υ. _____________________   (για 
λόγους συντοµίας στο εξής θα αποκαλείται ο «Ανάδοχος») 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ιδιοκτήτης µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

1. Της απόφασης επί του ..ου θέµατος της … ης /…-…-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την 
κατακύρωση του προχείρου διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 των κλιµατιστικών 
εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων του ΕΤΑΑ προϋπολογισµού 23.228,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

2. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. Πρωτ. 47922/17-05.-2013 και Α.∆.Α ΒΕΧΒΟΡΕ1-ΟΧ5,  
ποσού 15.507,84 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, οικ. έτους 2013, η οποία 
καταχωρήθηκε µε α/α 635 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

3. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 40184/20-05-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΝΜΟΡΕ1-ΣΥ3,  
ποσού 8.856,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 124 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 4910/27-05-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΧΟΟΡΕ1-ΓΕΙ,  ποσού 
1.131,60 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ∆Ε, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 60 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής 
Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

5. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 140/17513/17-05.-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΝ2ΟΡΕ1-Ν3Φ,  
ποσού 1.722,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 140  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 192/29-04-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΝ5ΟΡΕ1-ΞΛΕ,  ποσού 
1.353,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 192  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής 
Πληρωµών της Υπηρεσίας.  

7. Της υπ’ αριθµ. πρωτ. …/…-…-2013 προσφοράς του Αναδόχου που υποβλήθηκε στον εν λόγω διαγωνισµό 

αναθέτει στον Ανάδοχο τις εργασίες συντήρησης των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν 
στα κτήρια Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., όπως αναλυτικώς περιγράφονται κατωτέρω: 
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1. Αχαρνών 27 και 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ.  
2. Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & 

Πρόνοιας. 
3. Κολοκοτρώνη 4, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε.  
4. Βουκουρεστίου 30, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε.  
5. Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ. 
6. Χαριλάου Τρικούπη 34, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠ∆Α.  

 

Α) ΚΤΗΡΙΑ ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ  
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ 
 
1.1   Κτίριο οδού Σταδίου 29: 
 Στους χώρους των γραφείων στεγάζεται η ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
καθώς επίσης και τµήµα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στον 3ο 

όροφο του κτιρίου.  

  Όλοι οι ανωτέρω χώροι κλιµατίζονται µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, το οποίο αποτελείται από: 

• δύο ψυκτικά συγκροτήµατα του οίκου TRANE RTHC στο 3ο 
υπόγειο, 

• δύο πύργους ψύξης στο δώµα, 272 τοπικές κλιµατιστικές µονάδες στους χώρους των γραφείων, µαζί 
µε όλα τα απαραίτητα βοηθητικά µηχανήµατα και αυτοµατισµούς.  
 
 Για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε κλιµατισµό στο κτήριο Σταδίου 29, έχουν τοποθετηθεί οι εξής 
αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες (split unit). 
  
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 1τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στον 8ο όροφο: 2 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ. 
• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα ψευδοροφής στην είσοδο του κτιρίου : 1 τεµ. 
• Πολυδιαιρούµενα συστήµατα VRV της εταιρείας MITSUBISHI αποτελούµενα από µια εξωτερική 

µονάδα και 8 εσωτερικά στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ορόφου του κτιρίου: 2 τεµ. 
 
1.2  Κτίριο οδού Αχαρνών 27: 
Όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 52 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στην είσοδο του κτιρίου: 1 τεµ. 
• Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτιρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ. 
• Μονάδα τύπου close control για το computer room του 4ου ορόφου. 
• Εφεδρική µονάδα οροφής τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI ισχύος 25.000 btu/h για το computer 

room του 4ου ορόφου: 1 τεµ. 
• Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής στο ισόγειο κατάστηµα του κτιρίου: 4 τεµ. 
• Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα VRV στο ισόγειο κατάστηµα και το υπόγειο του κτιρίου: 1 τεµ. 
 
1.3  Κτίριο οδού Αχαρνών 29: 
Οπού στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών 

• Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 22 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. 
• Μονάδα τύπου split της εταιρείας FUJITSU: 5 τεµ. 
• 23 τεµ. διαφόρων τύπων στους µισθωµένους χώρους σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

2.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

(Πριν από τη λειτουργία της Θερινής περιόδου της εγκατάστασης )  

2.1.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης 
πίεσης νερού στους εναλλάκτες.  

2.1.2. Καθαρισµός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού.  

2.1.3. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων.  

2.1.4. Έλεγχος αυτοµατισµού και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.  

2.1.5. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων.  

2.1.6. Έλεγχος relay ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.  

2.1.7. Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρων των συµπιεστών.  

2.1.8. Σύσφιξη ακροδεκτών συµπιεστών.  

2.1.9. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  

2.1.10. Καθαρισµός των συµπυκνωτών µε χρήση καταλλήλων χηµικών (µη τοξικών και οικολογικών) και 
αντλίας κυκλοφορίας.  

2.1.11. Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήµατος.  

2.1.12. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  

2.1.13. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών, και αµπεροµέτρηση κινητήρων.  

2.1.14. Έλεγχος µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου. 

2.1.15. Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού συµπιεστή (ELM-17E). 

2.1.16. Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανάλυση ανά ψυκτικό κύκλωµα µε αποστολή δειγµάτων σε εργαστήριο του 
εξωτερικού), ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συµπιεστή – κυκλώµατος στην αρχή θερινής 
περιόδου λειτουργίας. 

2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (τουλάχιστον 
2 φορές κατά τη θερινή περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης) 

2.2.1. Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης 
πίεσης νερού στους εναλλάκτες.  

2.2.2. Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων.  

2.2.3. Έλεγχος αυτοµατισµού, πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.  

2.2.4. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  

2.2.5. Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων.  

2.2.6. Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών και αµπεροµέτρηση κινητήρων.  

2.2.7. Έλεγχος µετρήσεων ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.  
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2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 
(πριν την έναρξη λειτουργίας της θερινής περιόδου των εγκαταστάσεων) 

2.3.1. Έλεγχος κινητήρων, µέτρηση και καταγραφή ρεύµατος (αµπεροµέτρηση).  

2.3.2. Λίπανση κουζινέτων άξονα / κινητήρων.  

2.3.3. Έλεγχος ιµάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτηθεί.  

2.3.4. Καθαρισµός ακροφυσίων (µπέκ).  

2.3.5. Καθαρισµός λεκάνης νερού.  

2.3.6. Ρύθµιση πλωτήρα στάθµης νερού.  

Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση Τεχνικής Έκθεσης για κάθε Ψυκτικό Συγκρότηµα - Πύργο 
ψύξης, µε τις υπόλοιπες µετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος του κεντρικού κλιµατισµού.  

 

2.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ 

2.4.1. Χηµικός καθαρισµός µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο 
καταλληλότητας) εξωτερικά των εναλλακτών θερµότητας µία φορά το έτος (στην αρχή της Θερινής περιόδου).  

2.4.2. Έλεγχος – καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών 
περισυλλογής συµπυκνωµάτων και των σωληνώσεων σύνδεσης των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων µε τα 
δίκτυα).  

2.4.3. Καθαρισµός των φίλτρων αέρα – περσίδων . 

2.4.4. Έλεγχος και ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on - off (όπου υπάρχουν).  

2.4.5. Έλεγχος και ρύθµιση όλων των οργάνων λειτουργίας και αυτοµατισµού.  

 

2.5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

2.5.2 Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 24 ωρών καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης 
συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών. 

2.5.3 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 19:00 καθηµερινά. 

2.5.4. ∆ιαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.γκρο 

 

2.6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ (split type unit) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές ετησίως, 
σε όλα τα κτίρια,  µία στην αρχή της θερινής περιόδου και µία στην αρχή της χειµερινής περιόδου και θα 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

2.6.1. Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων 
2.6.2. Καθαρισµό. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά 
2.6.3. Καθαρισµό φίλτρων αέρα  -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου 
τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό.  



27 

 

2.6.4. Καθαρισµό της πτερωτής,  του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος 
καλής λειτουργίας.   
2.6.5. Έλεγχο πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. 
2.6.6. Έλεγχο διαρροών ψυκτικού υγρού. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, 
θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα 
του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται.  
2.6.7. Καθαρισµό των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής 
συµπυκνωµάτων,των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)  
2.6.8. Χηµικό Καθαρισµό εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα 
συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, την πρώτη φορά και απλός υγρός καθαρισµός χωρίς την χρήση 
χηµικών την δεύτερη φορά, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
2.6.9. Έλεγχο των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού (Αµπεροµέτρηση 
συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας αυτών, έλεγχος θερµικών, έλεγχος, καθαρισµός και σύσφιξη των 
ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των καλωδίων ) και συµπλήρωση του πρωτοκόλλου µετρήσεων για κάθε 
µονάδα. 
 

Β) ΚΤΗΡΙΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε 

 
Αναλυτικά τα κτήρια αρµοδιότητας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε είναι: 

1. Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

2. Θηβών 215, Περιστέρι, ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

3. Ελπίδος 10,  Αγία Παρασκευή, µισθωµένο γραφείο από τον Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

4. Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς µισθωµένο γραφείο από τον Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

 

1), Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα (ιδιόκτητο κτήριο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε)  
 

Μία (1) Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα στο δώµα του κτηρίου τύπου αντλίας θερµότητας (heat pump) νερού – 
αέρα / MPCA–029 HSB της εταιρείας INTERKLIMA, ονοµαστικής ψυκτικής απόδοσης 107,3 KW και θερµικής 
123,0 KW  για την ψύξη - θέρµανση των γραφειακών χώρων του ισογείου και ηµιώροφου επί της οδού 
Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα. 

Μία (1) Κλιµατιστική µονάδα τύπου αντλίας θερµότητας αέρα - νερού/  FAWH 131  της εταιρείας FYROGENIS 
ψυκτικής απόδοσης 34,4KW και θερµικής 38,6 KW για την ψύξη - θέρµανση χώρων του ισογείου (Κυλικείο). 

Τρεις (3) µονάδες προκλιµατισµού που βρίσκονται στον  Ηµιώροφο- Μηχανοστάσιο. 

Τρείς (3) µονάδες εξαερισµού  (δύο στον  Ηµιώροφο και µία στο Υπόγειο). 

∆ύο (2) ηµικεντρικές µονάδες κλιµατισµού του  οίκου  STULZ  που  είναι  εγκατεστηµένες  στο  Μηχανογραφικό 
Κέντρο στον 3ο όροφο. 

Τα τοπικά κλιµατιστικά µηχανήµατα του κτηρίου είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη 
θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης, και συγκεκριµένα :  
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Αυτοτελής (κλιµατιστική) ∆ιµερής Μονάδα (Split Type unit) : 72  τεµ. 

Μονάδα τύπου κασέτας : 2 τεµ. 

Τοπικές Μονάδες Νερού  Fan Coils: 12 τεµ. 

Αεροκουρτίνα της εταιρείας OLEFINI: 1 τεµ. (είσοδος κτηρίου). 

 

2 ). Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή (µισθωµένο κτήριο από ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε) 

∆ύο (2) κλιµατιστικά µηχανήµατα κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ 
ευθείας εκτόνωσης τύπου split system και συγκεκριµένα :  

 

3). Λεωφόρος Θηβών 215, Περιστέρι Αττικής (µισθωµένο γραφείο από ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε) 

Τέσσερα (4) κλιµατιστικά µηχανήµατα του γραφείου  είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε 
εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης τύπου split system. 

 

4 ). Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιά Αττικής γραφείο 3ου ορόφου µισθωµένο από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε & 
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ 

Σύνολο Έξι (6) κλιµατιστικά µηχανήµατα του γραφείου - εκ των οποίων τρία (3) αρµοδιότητας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε 
και τρία (3) αρµοδιότητας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ - είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη 
θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης, και συγκεκριµένα :  

τύπου split system. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης θα συντηρούνται δύο (2) φορές 
τον χρόνο ήτοι µία φορά στην αρχή της θερινής περιόδου και µία άλλη στην αρχή της χειµερινής περιόδου µε 
τις εξής προδιαγραφές : 

• Καθαρισµός. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά. 

• Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων. 

• Καθαρισµός φίλτρων αέρα  -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου 
τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό. 

• Καθαρισµός της φτερωτής, του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος 
οµαλής λειτουργίας τους. 

• Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του 
ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα 
και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται.  

• Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής 
συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)  
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• Χηµικός καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε 
µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των 
συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
 

• Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού και αντικατάσταση µη 
λειτουργούντων (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερµικού και 
πηνίου µονάδας, έλεγχος, καθαρισµός, σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των καλωδίων ) 

 
Οι Αντλίες Θερµότητας & Μονάδες Προκλιµατισµού & Εξαερισµού 
 
Τα µηχανήµατα αυτού του τύπου θα συντηρούνται δύο φορές ετησίως. Η πρώτη στην αρχή της θερινής 
περιόδου και η δεύτερη στην αρχή της χειµερινής περιόδου µε τις εξής προδιαγραφές: 
 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας και επιθεώρηση εν γένει των εγκαταστάσεων και των αυτοµατισµών τους. 

• Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη των επαφών των ρελέ ισχύος (συµπιεστών , 
ανεµιστήρων) και της κεντρικής παροχής. 

• Έλεγχος   των  κυκλωµάτων ψυκτικού µέσου για τυχόν διαρροές (έλεγχος πιέσεων - πληρότητας ψυκτικού 
µέσου-πλήρωση εφόσον απαιτείται και επανέλεγχος). 

• Έλεγχος των  θερµοκρασιών και παροχής του νερού. 

• Παρακολούθηση λειτουργίας συµπιεστών, αµπεροµέτρηση συµπιεστών, ανεµιστήρων, αντλιών  και 
έλεγχος καλής λειτουργίας τους. ∆οκιµή καλής λειτουργίας των οργάνων και αυτοµατισµών προστασίας και 
λειτουργίας. 

• Αφού προηγηθεί καθαρισµός µε χρήση πεπιεσµένου αέρα  και φύσηµα  των εναλλακτών,  ακολουθεί  
χηµικός  καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε 
µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των 
συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  

• Έλεγχος  ασφαλιστικών διατάξεων . 

• Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των µονώσεων ψυκτικών κυκλωµάτων.  

• Έλεγχος των δικτύων αεραγωγών, των µονώσεων, στηριγµάτων, συνδέσεων διαφραγµάτων.  

• Έλεγχος της θερµοκρασίας και παροχής αέρα από τα στόµια αερισµού,  ρύθµιση αυτών και καθαρισµός 
των στοµίων προσαγωγής  και απαγωγής αέρα . 

• ‘Έλεγχος και αντικατάσταση των σακόφιλτρων των τριών µονάδων προκλιµατισµού εφόσον απαιτείται ( 6 
τεµάχια 592mmΧ287mm κλάσης EU7, L-600mm -4σάκοι & 6 τεµάχια 592mmΧ592mm κλάσης EU7, L-
600mm -8σάκοι)  και προφίλτρων (3 τεµάχια 110mmΧ90mm).  

• Έλεγχος κυκλοφορητών, κινητήρων ανεµιστήρων, στοιχείων, ιµάντων, αυτοµατισµών, τρίοδης βάνας των 
µονάδων προκλιµατισµού. 

• ‘Έλεγχος για την κανονική απορροή των συµπυκνωµάτων των ανωτέρω µονάδων και επιδιόρθωση όπου 
απαιτείται. 

• Με το πέρας της συντήρησης θα γίνεται παράθεση Τεχνικής Έκθεσης για  τις κλιµατιστικές εγκαταστάσεις 
µε τις ανάλογες µετρήσεις καθώς και  την καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. 

Οι ηµικεντρικές µονάδες κλιµατισµού STULZ  εγκατεστηµένες στον 3ο όροφο στο  Μηχανογραφικό Κέντρο,  θα 
συντηρούνται, σύµφωνα µε τις εξής προδιαγραφές: 

Κάθε µήνα θα πραγµατοποιείται καθαρισµός των φίλτρων των µονάδων, έλεγχος πιέσεων, θερµοκρασιών και 
εξασφάλιση καλής λειτουργίας συγκροτηµάτων. 

Κάθε Τρίµηνο θα πραγµατοποιούνται όλες οι εργασίες της παραπάνω µηνιαίας συντήρησης συν τον έλεγχο και 
καθαρισµό των συµπυκνωτικών µονάδων. 

Κάθε χρόνο θα πραγµατοποιούνται  όλες οι ανωτέρω εργασίες ,συν τον γενικό έλεγχο όλων των κινητών µερών 
των µονάδων, του ηλεκτρολογικού και ψυκτικού κυκλώµατος. 
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Γ) ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ   Βουκουρεστίου 30,  Αθήνα  
 

 Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα του κτηρίου είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε 
εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης, και συγκεκριµένα είκοσι (20) τοπικές µονάδες  τύπου split 
system της εταιρείας SHARP και τρείς (3) τοπικές µονάδες τύπου split system της εταιρείας DAIKIN. 

 Οι εργασίες συντήρησης των κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ’ ευθείας 
εκτόνωσης θα πραγµατοποιούνται µία  φορά ετησίως στην αρχή της θερινής περιόδου σύµφωνα µε τις 
εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

• Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων 

• Καθαρισµός. – πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά 

• Καθαρισµός φίλτρων αέρα  -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα     
πλενόµενου τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό.  

• Καθαρισµός της φτερωτής,  του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, 
έλεγχος οµαλής λειτουργίας τους.   

• Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια  
του ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό 
κύκλωµα και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα 
επανελέγχεται.  

• Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης όλων των λεκανών 
περισυλλογής συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα 
δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων. 

• Χηµικός καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών 
(Condensers) µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  

• Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού και αντικατάσταση µη 
λειτουργούντων (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερµικού 
και πηνίου µονάδας, έλεγχος, καθαρισµός, σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των 
καλωδίων ) 

 
 

∆) ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΘΩΝ  
Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα 

Εφάπαξ συντήρηση των κάτωθι εγκαταστάσεων: 

α. Κλιµατιστικά τύπου split system 11 τεµ. : 

1. Χηµικός καθαρισµός εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
2. Καθαρισµός φίλτρων. 
3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού. 
4. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 

β. FAN COIL UNITS 50 τεµ. : 

1. Χηµικός καθαρισµός στοιχείων ψύξεως.  
2. Καθαρισµός φίλτρων.  
3. Γενικός έλεγχος για την καλή λειτουργία τους. 
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γ.   Πύργο Ψύξης (δώµα): 

1. Χηµικός καθαρισµός µπέκ, λεκάνης, σταγονοσυλλεκτών, φίλτρων νερού. 
2. Έλεγχος και ρύθµιση φλοτέρ. 
3. Έλεγχος δικτύου κυκλοφορίας νερού. 
4. Πλήρωση µε νερό. 
5. Εκκίνηση & παρακολούθηση καλής λειτουργίας του. 
 

δ. Μονάδα Ψύκτη TRANE (υπόγειο): 

1. Χηµικός καθαρισµός υδρόψυκτου συµπυκνωτή. 
2. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών ελαίων στους συµπιεστές. 
3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών υγρών. 
4. Έλεγχος ηλεκτρικού δικτύου και αυτοµατισµών. 
5. Εκκίνηση – έλεγχος καλής λειτουργίας – ρύθµιση – παρακολούθηση. 
 
ε. ∆ύο (2) Κεντρικές προκλιµατιστικές µονάδες (στην ταράτσα): 

1. Χηµικός καθαρισµός των στοιχείων ψύξης. 
2. Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων. 
3. Καθαρισµός φίλτρων ή αντικατάστασή τους – όπου απαιτείται. 
4. Έλεγχος κινητήρων – ανεµιστήρων – ιµάντων. 
5. Εκκίνηση – έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

Ε) ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  
 Σωκράτους 53, Αθήνα  
Εφάπαξ συντήρηση εγκαταστάσεων: 

α.   FAN COIL τεµ 152: 

1. Χηµικός καθαρισµός στοιχείων ψύξεως. 
2. Χηµικός καθαρισµός φίλτρων. 
3. Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

β. Στόµια εξαερισµού, τεµ 100: 

1. Εξάρµωση των στοµίων. 
2. Χηµικός καθαρισµός αυτών. 
3. Άρµωση αυτών. 
 

γ.  Μονάδα Ψύκτη αέρος – νερού (CLIVET): 

1. Χηµικός καθαρισµός αερόψυκτου συµπυκνωτή. 
2. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού. 
3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών ελαίων συµπιεστών. 
4. Έλεγχος ηλεκτρικού δικτύου και αυτοµατισµών. 
5. Εκκίνηση – έλεγχος καλής λειτουργίας – ρύθµιση – παρακολούθηση. 
 

δ. Κλιµατιστικά τύπου split system 10 τεµ. : 

1.         Χηµικός καθαρισµός εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
2. Καθαρισµός φίλτρων. 
3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού. 
4. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 
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-  Όλα τα βασικά υλικά συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος συντήρησης.  

- ∆εν συµπεριλαµβάνεται το κόστος πρόσθετων εργασιών και ανταλλακτικών (ανά περίπτωση) που 
αφορά κυρίως επισκευαστικές επεµβάσεις.  

- Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

 
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή, δηλαδή, το συνολικό ποσόν των ______________ 
Ευρώ, πλέον  ΦΠΑ . Συγκεκριµένα βάσει της προσφοράς του Αναδόχου και  για την εκπλήρωση των από την 
παρούσα σύµβαση απορρεουσών υποχρεώσεών του συµφωνούνται ότι ο Ανάδοχος θα λάβει: 

1. Για την συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των ιδιόκτητων ή µισθωµένων κτηρίων  
ιδιοκτησίας ή αρµοδιότητας του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε επί των οδών Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα,  Θηβών 215, Περιστέρι, 
Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή, Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς, το ποσό των _______________ € πλέον 23% 
Φ.Π.Α.  

2. Για την συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των  κτηρίων  του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ των οδών 
Σταδίου 29, Αχαρνών 27 & 29 ιδιοκτησίας του Τοµέα Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ, το ποσό των _______________ 
€ πλέον 23% Φ.Π.Α. 

3.  Για την συντήρηση των  κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του κτηρίου ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε επί της 
οδού Βουκουρεστίου 30 , Αθήνα,  το ποσό των _______________ € πλέον 23% Φ.Π.Α.  

4. Για την συντήρηση των  κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του  κτηρίου  ιδιοκτησίας του ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α επί 
της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα το ποσό των _______________ € πλέον 23% Φ.Π.Α.  

5. Για την συντήρηση των  κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του  κτηρίου  ιδιοκτησίας του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί της 
οδού Σωκράτους 53, Αθήνα το ποσό των _______________ € πλέον 23% Φ.Π.Α.  

ύστερα από προσκόµιση  τιµολογίων στα Λογιστήρια των Τοµέων. Tα ανωτέρω µερικά & συνολικό ποσό µετά 
την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα καταβάλλεται από τον Τοµέα του ΕΤΑΑ µετά από προηγούµενη 
θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ύστερα από την εκτέλεση των πιστοποιηµένων κάθε φορά εργασιών από τα αρµόδια όργανα του 
Τοµέα ιδιοκτήτη. 

Τα  εργατικά  και  το  κόστος  των  βασικών υλικών  της   προληπτικής συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο 
συµβατικό ποσό και βαρύνουν  τον  Ανάδοχο. 

Στην αµοιβή του Αναδόχου δεν περιλαµβάνεται το κόστος ανταλλακτικών – φίλτρων κ.λ.π., για την  
αντικατάσταση  φθαρµένων  υλικών  ή  στοιχείων  των  µονάδων  που  ενδεχοµένως  θα  παρουσιάσουν  
κάποιο  πρόβληµα.   

Οι  κατά νόµο κρατήσεις, 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιµολογίου για  Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσηµο 
στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., κράτηση 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011) και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών 
(φόρος προµηθευτών), βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ταµείο. 

Άπαντα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία καθαρισµού και κάθε άλλο υλικό για την συντήρηση βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και αυτός τα διαθέτει. 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης που αφορά στη συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων των Τοµέων του 
Ε.Τ.Α.Α. συµφωνείται για ένα έτος και  συγκεκριµένα από …/…/2013 έως …/…/2014. 

ΙΙΙ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Το όλο έργο της συντήρησης θέλει εκτελείται υπό του αναδόχου µετ’ επιµελείας, σύµφωνα µε τους όρους και 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
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Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου ή µη 
εκτελέσεως µέρους ή όλων των εργασιών παρ’ αυτού, θα καταπίπτει καταρχήν υπέρ του Ταµείου ποινική 
ρήτρα οριζόµενη σε 100,00 € για κάθε παράβαση και θα παρακρατείται από την πληρωµή αυτού. 

Ο Ανάδοχος συντηρητής οφείλει να χρησιµοποιεί κατά την συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των 
κτηρίων βάσει της παρούσας, µόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από τον νόµο Κύρια 
και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας 
προς αποτροπή ατυχηµάτων του προσωπικού καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποτροπή 
ζηµιών στους χώρους της εκτελουµένης εργασίας 

Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το 
προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση 
εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών 
εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και 
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών και την εκκαθάριση κάθε εκκρεµότητας µε το Ταµείο.  

IV. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό 
…………………………/…-…-2013 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ……………. € της Τράπεζας 
Πειραιώς υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Η 
εγγυητική επιστολή αυτή έχει διάρκεια µέχρι την ……… και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την πλήρη 
εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µε το Ταµείο.  

 

V. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την υπηρεσία µέσα στον συµβατικό χρόνο που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέσθηκε µε ευθύνη του Ταµείου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Εκτέλεση της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµία της υπηρεσίας ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα 
ανάθεση υπηρεσίας, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται 
µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 
Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και 
µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο, είτε 
από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισµός των τόκων 
γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερηµερίας. 

δ. Ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύµβασης, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου οργάνου για την παρακολούθηση, παραλαβή και 
βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση της υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η 
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

 

VI. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των 
συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για 
κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της 
σύµβασης. 

 

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει  
οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

2. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, 
που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή 
συµβατικά δικαιώµατά τους δεν θα µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως 
ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των 
συµβαλλοµένων µερών. 

5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα καθ’ ύλην αρµόδια της 
πόλεως των Αθηνών. 

 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε 7 πρωτότυπα ίσης αξίας, από τα οποία 
έλαβαν ένα ο Συντηρητής και 6 το Ταµείο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                                                                       Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
          ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                    
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ       


