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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου 
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις  

Ταχ. Κωδ. : 176 74   Καλλιθέα 
Πληροφορίες : Αθ. Δούμα
Email : promnt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:   Κάθε Ενδιαφερόμενο                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά: για την παροχή εργασιών 
συντήρησης της εγκατάστασης του κλιματισμού (ψυκτικού συγκροτήματος, πύργου ψύξης, 
λέβητα-καυστήρα, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων απόρριψης, ηλεκτρικής 
εγκατάστασης δώματος, αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού, αντλιών κυκλοφορίας 
ψυχρού νερού) για δύο χρόνια του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται 
οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 1Ο ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας, 
συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με 
κατανομή ανά έτος: για το έτος 2022 ποσού ύψους 4.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α., για το έτος 2023 
ποσού ύψους 6.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και για το έτος 2024 ποσού ύψους 2.100,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 514/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010236233) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και την με α/α 1749 (ΑΑ Βεβ.: 1362) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη συνολική τιμή σε ευρώ (€).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ανάδοχος (Συντηρητής) αναλαμβάνει την παροχή εργασιών συντήρησης της εγκατάστασης 
του κλιματισμού (ψυκτικού συγκροτήματος, πύργου ψύξης, λέβητα-καυστήρα, κεντρικών 
κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων απόρριψης, ηλεκτρικής εγκατάστασης δώματος, 
αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού, αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού) για δύο έτη 
(2022-2023 & 2023-2024), που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165 και την 
υποχρέωση να την διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α. Για τις εργασίες ετήσιας συντήρησης καυστήρα –καθαρισμού λέβητα

Εγκατάσταση 

mailto:promnt@patt.gov.gr
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1. Εναλλαγές εγκατάστασης περιόδων λειτουργίας ψύξης / θέρμανσης 
2. Έλεγχος στεγανότητας δικτύων ψύξης – θέρμανσης 
3. Εξαερώσεις δικτύου και ΚΜΜ
4. Έλεγχος μονώσεων δικτύου

Λέβητας 
1. Καθαρισμός αυλών και καπνοθαλάμου με τα  κατάλληλα μηχανικά μέσα
2. Έλεγχος για ίχνη διάβρωσης της θερμαινόμενης επιφάνειας 
3. Έλεγχος πυρίμαχης επένδυσης θύρας & σύσφιξη /ρύθμιση θύρας λέβητα
4. Έλεγχος αμιαντοκορδόνου θύρας λέβητα
5. Έλεγχος – αντικατάσταση στροβιλιστών
6. Σύσφιξη – ρύθμιση θύρας
7. Έλεγχος συστήματος αυτομάτου πληρώσεως 
8. Έλεγχος ασφαλιστικών βαλβίδων
9. Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και αυτοματισμών  

Καυστήρας 
1. Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
2. Καθαρισμός σπινθηριστών
3. Καθαρισμός φίλτρων
4. Καθαρισμός φτερωτής και εσωτερικού καυστήρα
5. Έλεγχος ηλεκτρονικού προγραμματιστή
6. Καθαρισμός κεφαλής
7. Έλεγχος εκκίνησης ή λειτουργίας καυστήρα
8. Ηλεκτρονική μέτρηση καυσαερίων με ειδικό όργανο και καταγραφή αποτελεσμάτων σε 

φύλλο ελέγχου, εκτύπωση τιμών και συρραφή στο φύλλο ελέγχου (μηνιαία υποχρέωση)
9. Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και αυτοματισμών

Γενικά 
1. Έλεγχος καλής λειτουργίας  αντλιών
2. Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης εγκαταστάσεων νερού   
3. Έλεγχος ρύθμιση δοχείων διαστολής 

Oι εργασίες ετήσιας συντήρησης του καυστήρα θα γίνονται :
2 φορές κατ’ έτος και εντός του δεκαημέρου που προηγείται πριν η εγκατάσταση τεθεί σε
λειτουργία ψύξης και λειτουργία θέρμανσης, αντιστοίχως

Oι εργασίες καθαρισμού του λέβητα θα γίνονται:
2 φορές κατ’ έτος και εντός του δεκαημέρου που προηγείται πριν η εγκατάσταση τεθεί σε
λειτουργία ψύξης και λειτουργία θέρμανσης, αντιστοίχως

Β.  Για τις εργασίες της ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Περιγραφή εγκατάστασης 
Η εγκατάσταση κλιματισμού περιλαμβάνει ένα υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα  RAH 1001 
ψυκτικής ισχύος 90RT με ψυκτικό μέσο R22 και παλινδρομικό συμπιεστή ανοιχτού τύπου, ένα 
πύργο ψύξης INTERKLIMA CT-22, δύο ΚΜΜ, δύο αντλίες κυκλοφορίας νερού, δύο 
εξαεριστήρες, τα πεδία Χαμηλής στο μηχανοστάσιο του δώματος και το σύστημα αυτοματισμού. 
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι εργασίες των παρακάτω εγκαταστάσεων:
Ψυκτικού συγκροτήματος 
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Πύργου ψύξης 
Αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού 
Ηλεκτρικής εγκατάστασης δώματος 
Αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού
Κεντρικών κλιματιστικών μονάδων 
Ανεμιστήρων απόρριψης 

Ι.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

• Χημικός καθαρισμός των συμπυκνωτών.
• Γενικός έλεγχος και αμπερομέτρηση συμπιεστή.
• Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος για τυχόν διαρροές με τη χρήση ηλεκτρονικού ανιχνευτή.
• Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών επαφών, relay, θερμικών.
• Έλεγχος καλής λειτουργίας πίνακα αυτοματισμού και πρεσσοστατών.
• Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών ροής.
• Καθαρισμός φίλτρων νερού.
• Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλιών παροχής νερού.
• Έλεγχος αισθητηρίων πίεσης και θερμοκρασίας. 
• Μέτρηση πιέσεων & θερμοκρασιών λειτουργίας.
• Γενική επιθεώρηση και έλεγχος του ψυκτικού συγκροτήματος.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της 
θερινής περιόδου & το μήνα Ιούλιο.
Ο έλεγχος στεγανότητας του ψυκτικού κυκλώματος, θα πραγματοποιείται με την συχνότητα που 
ορίζεται από τις κείμενες νομοθεσίες.

ΙΙ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
• Καθαρισμός πινάκων
• Συσφίξεις ηλεκτρικών επαφών
• Οπτικός έλεγχος 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της 
χειμερινής & θερινής περιόδου αντίστοιχα.

ΙΙΙ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
• Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού και έλεγχος INVERTER
• Συσφίξεις ηλεκτρικών επαφών
• Μεταγωγή της εγκατάστασης σε θέρμανση/ψύξη & αντίστροφα
• Ρύθμιση θερμοκρασιών και ελεγκτών αυτοματισμού

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της 
χειμερινής & θερινής περιόδου αντίστοιχα.

IV. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Άνοιγμα των πλευρικών καλυμμάτων της κλιματιστικής μονάδας και καθαρισμός του 
εσωτερικού από σκόνες κ.τ.λ.
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• Καθαρισμός και απολύμανση των στοιχείων της μονάδας με τη χρήση εγκεκριμένων 
σκευασμάτων.

• Αφαίρεση, καθαρισμός και επανατοποθέτηση των πρόφιλτρων του αέρα της κεντρικής 
κλιματιστικής μονάδας (κάθε μήνα). 

• Αντικατάσταση των πρόφλιτρων του αέρα (μία φορά / έτος)
• Αντικατάσταση των σακόφιλτρων του αέρα (μία φορά / έτος).
• Καθαρισμός φτερωτών των ανεμιστήρων.
• Καθαρισμός και λίπανση εδράνων των ανεμιστήρων.
• Αντικατάσταση των ιμάντων κίνησης.
• Αμπερομέτρηση κινητήρων ανεμιστήρων.
• Καθαρισμός δικτύου απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη εάν απαιτείται.
• Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και οργάνων αυτοματισμού.
• Έλεγχος διαρροών στις συνδέσεις του δικτύου σωληνώσεων. 
• Έλεγχος στήριξης και φθορών, των πλευρικών καλυμμάτων. 
• Έλεγχος των συνδέσεων της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με το δίκτυο αεραγωγών.
• Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της 
χειμερινής & θερινής περιόδου αντίστοιχα, εκτός από τις εργασίες όπου αναφέρεται συγκεκριμένη 
συχνότητα στην περιγραφή.

V. ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ

• Επιμελής καθαρισμός του πυθμένα και των πλευρικών τοιχωμάτων, με τη χρήση πιεστικού 
πλυστικού συγκροτήματος (ανά δίμηνο).

• Καθαρισμός των διασκορπιστήρων (μπεκ) νερού.
• Αφαίρεση και καθαρισμός των σταγονοσυλλεκτών.
• Καθαρισμός των φίλτρων του νερού (ανά δίμηνο).
• Αντικατάσταση των ιμάντων κίνησης.
• Λίπανση των εδράνων στους ανεμιστήρες (ανά δίμηνο).
• Καθαρισμός των φτερωτών ανεμιστήρων.
• Αμπερομέτρηση κινητήρων ανεμιστήρων.
• Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη επαφών.
• Έλεγχος λειτουργίας διατάξεων αυτοματισμού ΠΨ (διακόπτες ροής, κτλ) – (ανά δίμηνο).
• Έλεγχος πύργου ψύξης για φθορές και οξειδώσεις.
• Έλεγχος ορθής λειτουργίας αντλιών κυκλοφορίας νερού (ανά δίμηνο).

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται πριν την έναρξη της & θερινής περιόδου, εκτός από τις 
εργασίες όπου αναφέρεται συγκεκριμένη συχνότητα στην περιγραφή

Παρατηρήσεις :  

● Tα συστήματα αυτά είναι αλληλένδετα και η προβληματική λειτουργία του ενός επηρεάζει το 
άλλο. 

● Ο έλεγχος διαρροής του ψυκτικού μέσου θα γίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΚ 842/2006, 
από ειδικευμένο προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες με βάση το νόμο πιστοποιήσεις .  
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● Κατά τους ελέγχους προληπτικής συντήρησης θα γίνεται καθαρισμός των φίλτρων Κεντρικών 
Κλιματιστικών  Μονάδων  και έλεγχος των λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης 

● Όλες οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται σε ημερολόγιο εργασιών συντήρησης που θα 
παραμένει στο χώρο   του κτιρίου. 

● Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσεται μια αναφορά που θα περιέχει τις παρατηρήσεις και τις 
συστάσεις του συντηρητή.

● Όλα όσα περιέχονται στην παρούσα αναφέρονται σε ολοκληρωμένη υπηρεσία και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα για την έντεχνη εκτέλεσή τους. Σημειωτέον 
ότι το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν, δε συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική 
προσφορά. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης παρουσιαστούν βλάβες ή 
απορρύθμιση οργάνου κλπ, αυτές θα επισημανθούν, το πολύ εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών
από την ημέρα αποστολής του αιτήματος βλάβης στον «ανάδοχο», ο οποίος οφείλει να ενημερώσει 
εγγράφως τη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση του 
εγγράφου του στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (εκμισθωτής του κτιρίου).

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέσα και τις μεγαλύτερες δυνατές 
προφυλάξεις προς αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών .
● Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν έχει το 
δικαίωμα να εκχωρήσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση που θα 
υπογραφεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου.

Ο οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει πληρέστερα την οικονομική του προσφορά, 
υποχρεούται να διενεργήσει αυτοψία στο κτίριο όπου βρίσκεται η εν λόγω εγκατάσταση  
κλιματισμού (Λ. Συγγρού 165, Αθήνα). Η Περιφέρεια ουδεμία ευθύνη φέρει, για ελλιπή 
περιγραφή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

 Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν  τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. 24%  βαρύνει  την Περιφέρεια Αττικής. 
Κατά την εξόφληση της δαπάνης, παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο έτη από τη υπογραφή της.
     

Απαιτούμενα Επαγγελματικά Προσόντα

Οι  οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν , θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω επαγγελματικά 
προσόντα ώστε να πιστοποιείται η ικανότητά τους  για την έντεχνη  και επιτυχή  ολοκλήρωση του 
προγράμματος συντήρησης, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν με την υποβολή της οικονομικής 
προσφοράς τους:
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• EN ISO 9001:2015 σε «Διεκπεραίωση εργασιών σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερμοκηπίου», 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2067/2015

• Μία τουλάχιστον άδεια διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού (ΠΕ) ή Εργοδηγών 
Ψυκτικών σύμφωνα με το Π.Δ.1/2013, ο οποίος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία σε ψυκτικές εγκαταστάσεις & πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΕΚ 2067/2015.

• Μία τουλάχιστον άδεια διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΠΕ) ή 
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το 
Π.Δ.108/2013.

• Μία τουλάχιστον άδεια Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης σύμφωνα με το 
Π.Δ.114/2012.

• Ένα τουλάχιστον Πιστοποιητικό Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων Κατηγορίας Ι, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2067 και τις ισχύουσες διατάξεις.

• Μία τουλάχιστον Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων 
Κλιματισμού σε Δημόσια Κτίρια.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως 06-04-2022 και ώρα 14:00 με σφραγίδα και 
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν (μία πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε 
σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα 
Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές 
Εγκαταστάσεις) συνοδευόμενη από:

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και μπορεί να ανταποκριθεί 
πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας. 
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος τα εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί έως τρεις 
μήνες πριν την υποβολή τους. 
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 
73 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, ή εναλλακτικά αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων 
εκπροσώπων. 
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με τη νομική του μορφή (π.χ. 
κωδικοποιημένο καταστατικό, ιδρυτική πράξη και τροποποιήσεις της και αποδεικτικό 
δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, έναρξη 
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα 
φυσικά πρόσωπα).  Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα άτομα που 
δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους. Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του). 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου και να 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Δεν  απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής.

                           Η  προϊσταμένη  της Δ/νσης  

Μαρία Μαστραντωνάκη 
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