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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση των κλιματιστικών στα 

κτίρια της Λ. Αθηνών 54-56 και 58, στο πλαίσιο του έργου: «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014 – 2020». 

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0000534857 
 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ 

ΠΑΑ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου: 

συντήρηση των κλιματιστικών στα κτίρια της Λ. Αθηνών 54-56 και 58, στο πλαίσιο του έργου: 

«ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη 2014-

2020, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-

08-2016), ως ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 

667Β’/03-03-2017), ως ισχύει. 

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την 

υλοποίηση του έργου και κατόπιν έρευνα αγοράς, προσκαλείται ο ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ να 

καταθέσει την προσφορά του έως την 27/09/2021 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό 

φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας, που θα αφορά την υλοποίηση του εν λόγω έργου σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο της παρούσας. 
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Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 

 

Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην 

οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 

και συμπ/νου ΦΠΑ).  

 

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και 

συγκεκριμένα:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

Α΄147)  

2. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

4. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr). 

 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του. 

 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την 

επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.  

                                                   

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα 

της ΕΥΔ ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr/). 

 

 

 

                                                                                                         Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                              

                            

                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ   

 

 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
ΑΔΑ: ΩΓ8Ω4653ΠΓ-Λ3Ψ





 

  

Παράρτημα Ι 

 

Πίνακας 1 

 

Είδος Διαδικασίας: 
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 118 του Ν.4412/16 

Χρηματοδότηση  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2016ΣΕ08210147) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
27 / 09 /2021,   και ώρα 15:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 
ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης,  

Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 

Χωρίς ΦΠΑ: 4.000,00 € (τέσσερεις  χιλιάδες  ευρώ) 

Με ΦΠΑ 24%:  4.960 € (τέσσερεις χιλιάδες 

εννιακόσια εξήντα ευρώ) 

CPV: 71356200-0   (Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας). 

Διάρκεια Συμφωνητικού: 
(12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή του 

Συμφωνητικού 
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Πίνακας 2   

Ανάλυση φυσικού αντικειμένου  

 

 

Φυσικό αντικείμενο :   

Πλήρης συντήρηση εσωτερικά και εξωτερικά όλων των μονάδων κλιματιστικών:(5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ, 23 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 18 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ (ΚΑΣΕΤΕΣ) και 5 ΜΟΝΑΔΕΣ 
SPLIT),  στα κτήρια που στεγάζονται η ΕΥΔ ΠΑΑ (Λ. Αθηνών 58) και η ΕΥΕ ΠΑΑ (Λ. Αθηνών 54-
56).  

 

 Η ανάθεση θα έχει διάρκεια  ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της και η συντήρηση θα γίνεται       

κάθε τρεις μήνες. 

 
Ενδεικτικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο είναι οι ακόλουθες: 
ΡΗΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ 
Γενικός οπτικός έλεγχος,  
Καθαρισμός με χημικό υγρό (μυκητοκτόνο) των φίλτρων αέρα εσωτερικών και εξωτερικών 
μηχανημάτων,  
Καθαρισμός των ψυκτικών μερών, 
Έλεγχος των  συνδέσεων, 
Έλεγχο πιέσεων και θερμοκρασιών,  
Καθαρισμός στοιχείων ψύξης και θέρμανσης με ειδικά χημικά, κλπ. 
 
ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 
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