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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ελευσίνα 24/04/2019 
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 

Ταχ. Δ/νση:      Ηρ. Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας: 19200  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο:       213-2047015
Telefax:            210-2047075
Πληροφορίες:  ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΗ
E-MAIL           : evardi@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των 
κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Δυτ. 
Αττικής καθώς και στο Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει,

2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει,

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/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. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

7. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει,

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
9. Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

10. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις»,

11. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, 
συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως 
ισχύει,
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12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

14. Το άρθρο 99 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις»,

15. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
και την τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθμ. 
109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661 Β΄) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής,  

16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,

17. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
18. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών»,

19. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης 
της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»,

20. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ : ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής»,

21. Την υπ’ αριθ. 162/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΑ57Λ7-Ν2Η) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση 
κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή», 

22. Την υπ’ αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ : ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

23. Την υπ’ αριθ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018 και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

24. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

25. Την υπ’ αριθ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

26. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 8840/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής 
(ΦΕΚ 39/τ.Β’/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους 
της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,



ΑΔΑ: 6ΩΖΘ7Λ7-4ΥΓ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cc01c730a2f3d1d8cbf74c1 στις 24/04/19 11:25

27. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 114) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής»,  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  με το  ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
122/15-03-2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-04-2017 και το ΦΕΚ  Β΄ 114/29-12-2017,

28. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

29. Την υπ’ αριθ. 260/2019 (ΑΔΑ : ΩΨΗΚ7Λ7-6ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής «Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υλικών & 
Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

30. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 9929/16-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα: «Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης»,

31. Το με αριθ. πρωτ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Γενικές Οδηγίες»,

32. Την υπ’ αριθ. 2755/2018 (ΑΔΑ: 6Ρ2Ω7Λ7-ΖΕΡ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,

33. Την αριθμ. πρωτ. 234123/23-11-2018 (ΑΔΑ: 67Ρ47Λ7-ΖΦΠ) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 10.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3190 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα μας) στον ΚΑΕ 0869 του ΕΦ 06072 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018,

34. Την αριθμ. πρωτ. 2692/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΔ67Λ7-0Ρ6) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 10.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1134 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα μας) στον ΚΑΕ 0869 του ΕΦ 06072 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019,

35. Την αριθμ. πρωτ. Φ.32/19296/23-11-2018 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Κέντρων 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής», (ΦΕΚ 
5440/τ.Β΄/05-12-2018).

36. Την υπ’ αριθ. 839/2018 (ΑΔΑ: 7Μ467Λ7-3ΗΞ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 491/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα οποία 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, στην Α/θμια και 
Β/θμια Εκπαίδευση Δυτ. Αττικής καθώς και στο Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις 
φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των 
κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία 
της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη 
Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, 
έως τις  03/05/2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρες 08:00πμ. έως 15:00μ.μ.

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων 
στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο 
ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του 
υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα 
οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτ. Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι:

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 Αναλαμβάνει τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα οποία 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτ. Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτ. Αττικής, όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για το οποίο κάνει προσφορά.

3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή 
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ατομική επιχείρηση και Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα.  

4. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα.

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυκτικού βάσει του Π.Δ. 87/1996 ή Π.Δ. 
1/2013.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο από επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο, 
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας της σειράς ISO 
9001 ή ισοδύναμου.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι νομικά πρόσωπα, τα παραπάνω 
δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε., και Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις 
περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών όλα τα 
μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου

Β).  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα 
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η εγγύηση πρέπει περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, τα 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 
στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών  και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η 
προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή 
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των 
εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
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να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική 
παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του 
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και όχι 
πλέον του προϋπολογισθέντος ποσού των 10.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Ταμειακή Διαχείριση της Περιφέρειας 
Αττικής, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και το 
πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – εργασιών, από την 
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των 
Δ/νσεων   της  Π.Ε. Δυτ.  Αττικής,  σύμφωνα  με  τον  Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. 
Α΄/09-05-2013) υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και 
Δημοσίων Αρχών» παρ. 3.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1. Τιμολόγιο 
2. Βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών & Παροχής 

Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτ. Αττικής

3. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
 
Η δαπάνη θα βαρύνει κατά (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τον 
ΚΑΕ 0869 του ΕΦ 06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – 
Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά σε ευρώ για το σύνολο των κλιματιστικών μονάδων 
των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής, 
προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το 
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υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση 
ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 06/05/2019 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Κεντρικού κτηρίου της Π.Ε.Δ.Α., και η διάθεσή της γίνεται από 
την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α, - Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 
78 – Ελευσίνα – 3ος όροφος γραφείο 306. 

Επίσης είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr στη 
διαδρομή Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορές θα μπορούν στο διάστημα που 
μεσολαβεί από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι 
την παραμονή της ημέρας λήξης υποβολής προσφορών, να επισκεφτούν τις 
εγκαταστάσεις προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, 
του πλήθους και του μεγέθους των συστημάτων κλιματισμού που πρόκειται 
να συντηρήσουν κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

http://www.patt.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Δ/νση 

Οικονομικών, Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα 

Πληροφορικής, Τμήμα Ελέγχου, 

Μετρήσεων & Υδροοικονομίας 

Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας, Γραφείο Νομοθετικού 

Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων, 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δυτικής 

Αττικής και Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)

46 
(κλιματιστικές 

μονάδες)

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78 - 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

2.

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας, Τμήμα 

Τοπογραφίας Επικοισμού και Αναδασμού 

33 
(κλιματιστικές 

μονάδες) & 4 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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και Δ/νση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτ. Αττικής

(μονάδες ψύξης 

θέρμανσης)

3. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 

9 (κλιματιστικές 

μονάδες)

ΒΑΣ. ΛΑΣΚΟΥ & ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ - 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

4.

Δ/νση Τεχνικών Έργων,  Δ/νση Δημόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  και  

Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής

31 
(κλιματιστικές 

μονάδες) & 1 
(κεντρική 

μονάδα)

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80 & 
ΤΣΟΚΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

5. Γενικό Αρχείο Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτ. Αττικής.

02 
(κλιματιστικές 

μονάδες)

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - 
ΜΑΝΔΡΑ

6. Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων 

Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

04 
(κλιματιστικές 

μονάδες)

ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ - ΜΕΓΑΡΑ

7. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτ. Αττικής, 

Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής

36
(κλιματιστικές 

μονάδες) & 1 
(κεντρική 

μονάδα)

Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 24

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτελεί η συντήρηση 
των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., 
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής,

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί για ένα έτος τις κλιματιστικές μονάδες των κτιρίων 
που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. 
Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής, δύο συντηρήσεις ανά έτος (θερινή – 
χειμερινή περίοδο)

Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί κατά την διάρκεια της σύμβασης στις κάτωθι    
εργασίες :
 
1. Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού – Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα

Χημικός καθαρισμός των στοιχείων του συμπυκνωτή με τη χρήση πιεστικού 
μηχανήματος.
Έλεγχος στάθμης ελαίων συμπιεστή.
Γενικός έλεγχος και αμπερομέτρηση των συμπιεστών.
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Έλεγχος καλής λειτουργίας των ανεμιστήρων του συμπυκνωτή.
Έλεγχος στεγανότητας του ψυκτικού κυκλώματος.
 Μέτρηση πιέσεων λειτουργίας (L.P. & H.P) και πλήρωση με ψυκτικό μέσο όπου 

απαιτείται.
Έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση φίλτρων υγράς γραμμής.
Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών επαφών, relay, θερμικών.
Έλεγχος καλής λειτουργίας πίνακα αυτοματισμών και πρεσσοστατών.
Έλεγχος αισθητηρίων πίεσης και θερμοκρασίας.
Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών ροής flow switches.
Καθαρισμός φίλτρων νερού.
Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλιών παροχής νερού.
Έλεγχος κανονικής παροχής νερού στους εναλλάκτες.
Έλεγχος και στήριξη πλευρικών καλυμμάτων και θυρίδων επιθεώρησης.
Γενική επιθεώρηση και έλεγχος του μηχανήματος.

2. Τοπικές κλιματιστικές Μονάδες (Fan coil units) διαφόρων τύπων (οροφής – 
δαπέδου – κασέτας, κ.τ.λ.)

Αφαίρεση καλυμμάτων και καθαρισμός του εσωτερικού της μονάδας από σκόνες 
κ.τ.λ.
Χημικός καθαρισμός και απολύμανση εσωτερικού στοιχείου (εναλλάκτη) με τη χρήση 

εγκεκριμένων σκευασμάτων από τον Ε.Ο.Φ.
Καθαρισμός και απολύμανση των φίλτρων αέρα με τη χρήση εγκεκριμένων 

σκευασμάτων από τον Ε.Ο.Φ.
Καθαρισμός της λεκάνης απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη εάν απαιτείται.
Έλεγχος λειτουργίας των αντλιών συμπυκνωμάτων (όπου υπάρχουν).
Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων & έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών.
Έλεγχος τριόδων βανών (όπου υπάρχουν)
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα και λίπανση εδράνων κινητήρα.
Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού.
Έλεγχος διαρροών νερού και εξαέρωση.
Καθαρισμός περσίδων αερισμού.
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

3.  Κλιματιστικές Μονάδες Διαιρούμενου Τύπου (Split units):

Αφαίρεση καλυμμάτων εσωτερικής μονάδας (όπου απαιτείται), χημικός καθαρισμός 
& απολύμανση του στοιχείου εξατμιστή με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων από 
τον Ε.Ο.Φ.
Καθαρισμός και απολύμανση των φίλτρων αέρα με τη χρήση εγκεκριμένων 

σκευασμάτων από τον Ε.Ο.Φ.
Καθαρισμός καλυμμάτων και περσίδων αερισμού.
Καθαρισμός δικτύου απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη εάν απαιτείται.
Έλεγχος λειτουργίας των αντλιών συμπυκνωμάτων (όπου υπάρχουν).
Καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος και 

κατάλληλων χημικών υγρών.
Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και οργάνων αυτοματισμού.
Έλεγχος και αμπερομέτρηση του συμπιεστή και των ανεμιστήρων.
Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή.
Έλεγχος στεγανότητας ψυκτικού κυκλώματος.
Μέτρηση πιέσεων λειτουργίας (L.P & H.P.) και πλήρωση με ψυκτικό μέσο όπου 

απαιτείται.
Έλεγχος στήριξης, εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

4.  Συστήματα VRV

Καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος και 
κατάλληλων χημικών υγρών.
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Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και οργάνων αυτοματισμού.
Έλεγχος και αμπερομέτρηση του συμπιεστή και των ανεμιστήρων.
Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή.
Έλεγχος στεγανότητας ψυκτικού κυκλώματος.
Μέτρηση πιέσεων λειτουργίας (L.P & H.P) και πλήρωση με ψυκτικό μέσο όπου 

απαιτείται.
Αφαίρεση καλυμμάτων εσωτερικής μονάδας (όπου απαιτείται), χημικός καθαρισμός 

& απολύμανση του στοιχείου εξατμιστή με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων από 
τον Ε.Ο.Φ.
Καθαρισμό και απολύμανση των φίλτρων αέρα με τη χρήση εγκεκριμένων 

σκευασμάτων από τον Ε.Ο.Φ.
Καθαρισμός φτερωτών των ανεμιστήρων.
Καθαρισμός και λίπανση εδράνων των ανεμιστήρων.
Καθαρισμός δικτύου απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη εάν απαιτείται.
Έλεγχος λειτουργίας των αντλιών συμπυκνωμάτων (όπου υπάρχουν).
Έλεγχος στήριξης, εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.  

Γ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε περίπτωση όπου, προκύψει βλάβη στο συντηρούμενο εξοπλισμό, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του, για έλεγχο του 
προβλήματος χωρίς επιπλέον χρέωση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε πλημμελή 

συντήρηση του εξοπλισμού, θα επισκευάζονται από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον 
χρέωση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για βλάβες που 

διαπιστώνει στον συντηρούμενο εξοπλισμό, παραδίδοντας ταυτόχρονα αναλυτική 
οικονομοτεχνική έκθεση για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και το κόστος επισκευής. Η 
αποκατάσταση αυτών, θα γίνεται μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει μετά την εκτέλεση του πρώτου σταδίου των 

εργασιών συντήρησης, αναλυτικό κατάλογο με τον τύπο και τη θέση του εξοπλισμού 
που συντηρήθηκε και τυχόν παρατηρήσεις – προτάσεις για την βελτιστοποίηση των 
συστημάτων αυτών.
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

01.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78 – 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

(Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Δ/νση 
Οικονομικών, Δ/νση Ανάπτυξης, 

Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα 
Ελέγχου, Μετρήσεων & 

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος, 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, 

Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων, Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δυτικής 
Αττικής και Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)

46 
(κλιματιστικές 

μονάδες)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 – 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

33 
(κλιματιστικές 

μονάδες) 
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02. Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας, Τμήμα 
Τοπογραφίας Επικοισμού και 

Αναδασμού και Δ/νση  Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής

 4 (μονάδες 
ψύξης 

θέρμανσης)

03.

ΒΑΣ. ΛΑΣΚΟΥ & ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ - 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 

9 
(κλιματιστικές 

μονάδες)

31 
(κλιματιστικές 

μονάδες) 
04.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80 & 
ΤΣΟΚΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Δ/νση Τεχνικών Έργων,  Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας,  και  Δ/νση Υγειονομικού 

Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
 1 (κεντρική 

μονάδα)

05.
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – 

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενικό Αρχείο Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτ. Αττικής.

2 
(κλιματιστικές 

μονάδες)

06.
ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ – ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων 

Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

04 
(κλιματιστικές 

μονάδες)

36
(κλιματιστικές 

μονάδες) 07.

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων

Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 24 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτ. 

Αττικής, Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττική  1 (κεντρική 

μονάδα)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
 
ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.
Τμήμα Προμηθειών
Ηρ. Πολυτεχνείου 78
Ελευσίνα 19200 
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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