
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ  

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια κλιματιςτικϊν για ανάγκεσ του ΡΒΚ. 

Θ περιγραφι και προδιαγραφζσ των υλικϊν παρουςιάηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  
 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

                   α. Να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των κλιματιςτικϊν,  ςφμφωνα με τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

β. Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί είτε ελαττωματικό, κα 

αντικαταςτακεί άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΡΒΚ. 

 
γ. Να παρζχει εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ, τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν, από τθν θμερομθνία 

παράδοςισ τουσ. 

 

δ. Να αναλάβει τθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι 

προςφοράσ. 

 

 ε. Τα προςφερόμενα υλικά να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

          2.     Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να διαςφαλίςει ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ τθν παράδοςθ των υλικϊν 
τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ ςτο ΡΒΚ εντόσ των χρονικϊν περικωρίων που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Θ μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει εφάπαξ κακϊσ και θ τοποκζτθςθ, με μζριμνα του 
Αναδόχου και κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ολοκλθρωκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Τόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των υλικϊν: Πεδίο Βολισ Κριτθσ, Παηινόσ Ακρωτθρίου, Χανιά. 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των είκοςι δφο χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ (22.300,€). 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 2 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΕΤΔ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ, ΤΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΧΘΣ (ΕΜ) ΧΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΚΘ 
- Τθλζφωνο: 2821026774 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ CPV: 42512000-8, 42512200-0 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 



 

 

Σελίδα 3 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 



 

 

Σελίδα 4 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



 

 

Σελίδα 5 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

 

Σελίδα 6 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

 

Σελίδα 7 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  



 

 

Σελίδα 8 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
 Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[] Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxxv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxxxvi 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xxxvii 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxviii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxix. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

                                                           
iΣε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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viii

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxviii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxix
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Σεχνικι Περιγραφι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                       

   Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφορά ςτθν προμικεια κλιματιςτικϊν. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 9.000 btu (Σοίχου) 

1. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, τοίχου. 

2. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

α. Τα κλιματιςτικά κα είναι ψφξθσ – κζρμανςθσ κα ςυνοδεφονται από τθλεχειριςτιριο.  

β. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ ςε κζρμανςθ και ψφξθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(12) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(13) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(14) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(15) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

3. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 
 
α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Τα κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
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γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
 

4.   Τποβολι εγγράφων για αξιολόγθςθ 

 
α. Τεχνικι περιγραφι κλιματιςτικοφ ςτθν οποία κα αναφζρονται τα παρακάτω: 
 

(1) Ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο του κλιματιςτικοφ 
(2) Τάξθ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ 
(3) Εποχιακόσ βακμόσ ενεργειακισ απόδοςθσ SEER και εποχιακόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 

SCOP. Οι δθλοφμενεσ τιμζσ ιςχφοσ SEER και SCOP πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ από εγκεκριμζνουσ 
φορείσ που πραγματοποιοφν ελζγχουσ.  

(4) Φορτίο ςχεδιαςμοφ ςε KW ςε ψφξθ και κζρμανςθ. 
(5) Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ψφξθ και κζρμανςθ 
(6) Απορροφοφμενθ ιςχφσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ  
(7) Στάκμεσ θχθτικισ ιςχφοσ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ και ςτάκμεσ 

κορφβου. 
 

Β. Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι.  
 
Γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προςφερόμενων κλιματιςτικϊν του εργοςταςίου 

καταςκευισ.  
 

5.   Τποβολι εγγράφων για παραλαβι 

 
α. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία τα ακόλουκα τα οποία κα ςυνοδεφουν το 
κλιματιςτικό: 
  

(1) Εγχειρίδιο με τα τεχνικά -λειτουργικά χαρακτθριςτικά του κλιματιςτικοφ. 

(2) Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 

(3) Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ του κλιματιςτικοφ και τθ δυνατότθτα τεχνικισ 
υποςτιριξθσ.  

6.    Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με ςτθρίγματα πάνω ςτον τοίχο (επίτοιχθσ). 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) ςε όλα τα κτιρία 

που κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικά.  
(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
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(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι όπου απαιτείται.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 
β. Στθν τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των κλιματιςτικϊν και οι εργαςίεσ 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ παράγραφο 6α  του παρόντοσ και επιπλζον τα ακόλουκα: 
 

(1) Θ δαπάνθ για τθν προμικεια, μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ όλων  των απαραίτθτων 
υλικϊν (κλιματιςτικό, καλϊδια, κανάλια, αςφάλειεσ, ςωλινεσ, ψυκτικό μζςο κλπ) και των απαραίτθτων 
μικροχλικϊν και ςυςκευϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτον τόπο τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

(2) Θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων (ςκαλωςιζσ, 
ςκάλεσ, κλπ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.   

(3)  Θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ τυχόν φκορϊν που προκλθκοφν ςτα δομικά ςτοιχεία του 
κτιρίου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(4) Θ δαπάνθ για τθ  λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το 
προςωπικό του, όςο και προσ τουσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ. 

(5) Θ απόδοςθ του χϊρου εργαςίασ κακαροφ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του 
κάκε κλιματιςτικοφ.  

 
γ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 

μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

 
δ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
 
ε. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
ςτ. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
η. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 24.000 btu (Σοίχου) 

4. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, τοίχου. 

5. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

α. Το κλιματιςτικό κα είναι ψφξθσ (προαιρετικά κζρμανςθσ) και κα ςυνοδεφεται από 
τθλεχειριςτιριο.  
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β. Το κλιματιςτικό κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(12) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(13) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(14) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(15) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

6. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 
 
α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Το κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  

 
γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
 

3. Τποβολι εγγράφων για Σεχνικι Προςφορά 
 
α. Τεχνικι περιγραφι κλιματιςτικοφ ςτθν οποία κα αναφζρονται τα παρακάτω: 
 

(1) Ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο του κλιματιςτικοφ 
(2) Τάξθ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ 
(3) Εποχιακόσ βακμόσ ενεργειακισ απόδοςθσ SEER και εποχιακόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 

SCOP. Οι δθλοφμενεσ τιμζσ ιςχφοσ SEER και SCOP πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ από εγκεκριμζνουσ 
φορείσ που πραγματοποιοφν ελζγχουσ.  

(4) Φορτίο ςχεδιαςμοφ ςε KW ςε ψφξθ και κζρμανςθ. 
(5) Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ψφξθ και κζρμανςθ 
(6) Απορροφοφμενθ ιςχφσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ  
(7) Στάκμεσ θχθτικισ ιςχφοσ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ και ςτάκμεσ 

κορφβου. 
 

β. Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι.  
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γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προςφερόμενων κλιματιςτικϊν του εργοςταςίου 

καταςκευισ.  
 

4. Τποβολι εγγράφων για παραλαβι 
 
α. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία τα ακόλουκα τα οποία κα ςυνοδεφουν το 
κλιματιςτικό: 
  

(1) Εγχειρίδιο με τα τεχνικά -λειτουργικά χαρακτθριςτικά του κλιματιςτικοφ. 
(2) Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 
(3) Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ του κλιματιςτικοφ και τθ δυνατότθτα τεχνικισ 

υποςτιριξθσ.  
 

5. Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με ςτθρίγματα πάνω ςτον τοίχο (επίτοιχθσ). 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) που κα 

τοποκετθκεί το κλιματιςτικό.  
(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι όπου απαιτείται.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 
β. Στθν τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των κλιματιςτικϊν και οι εργαςίεσ 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ παράγραφο 5α  του παρόντοσ και επιπλζον τα ακόλουκα: 
 

(6) Θ δαπάνθ για τθν προμικεια, μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ όλων  των απαραίτθτων 
υλικϊν (κλιματιςτικό, καλϊδια, κανάλια, αςφάλειεσ, ςωλινεσ, ψυκτικό μζςο κλπ) και των απαραίτθτων 
μικροχλικϊν και ςυςκευϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτον τόπο τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

(7) Θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων (ςκαλωςιζσ, 
ςκάλεσ, κλπ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.   

(8)  Θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ τυχόν φκορϊν που προκλθκοφν ςτα δομικά ςτοιχεία του 
κτιρίου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(9) Θ δαπάνθ για τθ  λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το 
προςωπικό του, όςο και προσ τουσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ. 

(10) Θ απόδοςθ του χϊρου εργαςίασ κακαροφ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του 
κάκε κλιματιςτικοφ.  

 
γ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 

μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 
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δ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
 
ε. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
ςτ. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
η. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 33.000 btu (Σφπου καςζτασ) 

1. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, καςζτασ ψευδοροφισ. 

2. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

α. Τα κλιματιςτικά κα είναι ψφξθσ – κζρμανςθσ κα ςυνοδεφονται από τθλεχειριςτιριο.  

β. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ ςε κζρμανςθ και ψφξθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Λειτουργία ψθλισ και χαμθλισ οροφισ 
(12) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(13) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(14) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(15) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(16) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

3. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 

α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
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(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Τα κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  

 
γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
 

4. Τποβολι εγγράφων για Σεχνικι Προςφορά 
 
α. Τεχνικι περιγραφι κλιματιςτικοφ ςτθν οποία κα αναφζρονται τα παρακάτω: 
 

(1) Ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο του κλιματιςτικοφ 
(2) Τάξθ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ 
(3) Εποχιακόσ βακμόσ ενεργειακισ απόδοςθσ SEER και εποχιακόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 

SCOP. Οι δθλοφμενεσ τιμζσ ιςχφοσ SEER και SCOP πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ από εγκεκριμζνουσ 
φορείσ που πραγματοποιοφν ελζγχουσ.  

(4) Φορτίο ςχεδιαςμοφ ςε KW ςε ψφξθ και κζρμανςθ. 
(5) Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ψφξθ και κζρμανςθ 
(6) Απορροφοφμενθ ιςχφσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ  
(7) Στάκμεσ θχθτικισ ιςχφοσ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ και ςτάκμεσ 

κορφβου. 
 

β. Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι.  
 
γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προςφερόμενων κλιματιςτικϊν του εργοςταςίου 

καταςκευισ.  
 

6. Τποβολι εγγράφων για παραλαβι 
 
α. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία τα ακόλουκα τα οποία κα ςυνοδεφουν το 
κλιματιςτικό: 
  

(4) Εγχειρίδιο με τα τεχνικά -λειτουργικά χαρακτθριςτικά του κλιματιςτικοφ. 
(5) Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 
(6) Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ του κλιματιςτικοφ και τθ δυνατότθτα τεχνικισ 

υποςτιριξθσ.  

 
6. Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ ςτθν ψευδοροφι 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) ςε όλα τα κτιρία 

που κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικά.  
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(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 
β. Στθν τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των κλιματιςτικϊν και οι εργαςίεσ 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ παράγραφο 6α  του παρόντοσ και επιπλζον τα ακόλουκα: 

(1) Θ δαπάνθ για τθν προμικεια, μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ όλων  των απαραίτθτων 
υλικϊν (κλιματιςτικό, καλϊδια, κανάλια, αςφάλειεσ, ςωλινεσ, ψυκτικό μζςο κλπ) και των απαραίτθτων 
μικροχλικϊν και ςυςκευϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτον τόπο τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

(2) Θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων (ςκαλωςιζσ, ςκάλεσ, 
κλπ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.   

(3) Θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ τυχόν φκορϊν που προκλθκοφν ςτα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου 
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(4) Θ δαπάνθ για τθ  λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το 
προςωπικό του, όςο και προσ τουσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ. 

  (5) Θ απόδοςθ του χϊρου εργαςίασ κακαροφ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του 
κάκε κλιματιςτικοφ.  

γ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 
μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

 
δ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
 
ε. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
ςτ. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
η. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 33.000 btu (Σοίχου) 

1. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, τοίχου. 

2. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

α. Τα κλιματιςτικά κα είναι ψφξθσ – κζρμανςθσ κα ςυνοδεφονται από τθλεχειριςτιριο.  

β. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ ςε κζρμανςθ και ψφξθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(12) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(13) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(14) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(15) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

3. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 

α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Τα κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  

 
γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
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4. Τποβολι εγγράφων για Σεχνικι Προςφορά 

α. Τεχνικι περιγραφι κλιματιςτικοφ ςτθν οποία κα αναφζρονται τα παρακάτω: 
 

(1) Ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο του κλιματιςτικοφ 
(2) Τάξθ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ 
(3) Εποχιακόσ βακμόσ ενεργειακισ απόδοςθσ SEER και εποχιακόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 

SCOP. Οι δθλοφμενεσ τιμζσ ιςχφοσ SEER και SCOP πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ από εγκεκριμζνουσ 
φορείσ που πραγματοποιοφν ελζγχουσ.  

(4) Φορτίο ςχεδιαςμοφ ςε KW ςε ψφξθ και κζρμανςθ. 
(5) Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ψφξθ και κζρμανςθ 
(6) Απορροφοφμενθ ιςχφσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ  
(7) Στάκμεσ θχθτικισ ιςχφοσ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ και ςτάκμεσ 

κορφβου. 
 

β. Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι.  
 
γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προςφερόμενων κλιματιςτικϊν του εργοςταςίου 

καταςκευισ.  
 

5. Τποβολι εγγράφων για παραλαβι 

 
α. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία τα ακόλουκα τα οποία κα ςυνοδεφουν το 
κλιματιςτικό: 
  

(1) Εγχειρίδιο με τα τεχνικά -λειτουργικά χαρακτθριςτικά του κλιματιςτικοφ. 
(2) Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 
(3) Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ του κλιματιςτικοφ και τθ δυνατότθτα τεχνικισ 

υποςτιριξθσ.  

 
6. Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με ςτθρίγματα πάνω ςτον τοίχο (επίτοιχθσ). 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) ςε όλα τα κτιρία 

που κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικά.  
(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 
β. Στθν τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των κλιματιςτικϊν και οι εργαςίεσ 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ παράγραφο 6α  του παρόντοσ και επιπλζον τα ακόλουκα: 
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(1) Θ δαπάνθ για τθν προμικεια, μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ όλων  των απαραίτθτων 
υλικϊν (κλιματιςτικό, καλϊδια, κανάλια, αςφάλειεσ, ςωλινεσ, ψυκτικό μζςο κλπ) και των 
απαραίτθτων μικροχλικϊν και ςυςκευϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
ςτον τόπο τθσ εγκατάςταςθσ. 

(2) Θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων (ςκαλωςιζσ, ςκάλεσ, 
κλπ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.   

(3) Θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ τυχόν φκορϊν που προκλθκοφν ςτα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου 
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(4) Θ δαπάνθ για τθ  λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το 
προςωπικό του, όςο και προσ τουσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ. 

(5) Θ απόδοςθ του χϊρου εργαςίασ κακαροφ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του 
κάκε κλιματιςτικοφ.  

 
γ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 

μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

 
δ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
 
ε. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
ςτ. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
η. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγωληζκό πξνκήζεηαο θιηκαηηζηηθώλ πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6/2019 δηαθήξπμε. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ.6/2019 
ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο 
ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο ωο 
πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα. 
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 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο 
ηνπ. 

 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2019 

           Ο δειώλ 

  

                 (ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

              ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   446,00 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των τετρακοςίων ςαράντα ζξι ευρϊ (446,00€) υπζρ του …………. Δ\νςθ …………………………………….  για 
τθ ςυμμετοχι  τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν 29 Ιουλ 19 για τθν προμικεια κλιματιςτικϊν για 
ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 6/2019 διακιρυξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ,  μζςα ςε τρεισ (3) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  
ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  28 Νοε 19 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2019 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια κλιματιςτικϊν για 
ανάγκεσ του ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 6/2019) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – χζδιο φμβαςθσ  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΑΙΘΜΟ ………/2019 

Για τθν προμικεια κλιματιςτικϊν για ανάγκεσ του ΡΒΚ 

 

Σιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………….. 2019 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ 
ΚΘΤΘΣ ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

 1.  Το ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Τχθ (Ο) Σπυρίδων Κοςμά  

 2.  H εταιρεία ………………………………………………….  διά του νομίμου εκπροςϊπου 
.………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΘΟ  1 

Γενικά-Αντικείμενο Σφμβαςθσ-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ 

 1. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/…../……………./Σ……../…… …….. 
19/ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτθ του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ, ανάμεςα ςτθ ………………………….,ΑΦΜ 
…………………… που κα καλείται ςτο εξισ «Ρρομθκευτισ», και ςτο Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΡΒΚ»  και 
αντικείμενό τθσ  αποτελεί θ προμικεια κλιματιςτικϊν για ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςτο εξισ «ςυμβατικό υλικό», 
από τον Ρρομθκευτι, για τισ ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 6/2019. 

 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………. ευρϊ 
(……………,00 €), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
 
 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται. 
 

ΑΘΟ  2 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

  Θ μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει εφάπαξ με μζριμνα και ζξοδα του 
προμθκευτι εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ. 

 ΑΘΟ  3 
Ραραλαβι υλικϊν 

 
        1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 
εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ υπογράφει όπιςκεν των τιμολογίων για τθν 
ορκι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Υλικά που απορρίφκθκαν, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 
φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 
ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των ελζγχων που  διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ 
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ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του 
άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά τθν 
παράδοςθ των υλικϊν ςτο ΡΒΚ. 

Αν θ παραλαβι των ςυμβατικϊν υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα αγακά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι 
πραγματοποιείται εγγραφισ τουσ ςτα βιβλία τθσ Διαχείριςθσ Υλικοφ του ΡΒΚ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

            3.     Κατά τθν παράδοςθ των υλικϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω: 

   α. Εγχειρίδιο με τα τεχνικά -λειτουργικά χαρακτθριςτικά του κλιματιςτικοφ. 
 
   β. Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 
 

                    γ. Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ του κλιματιςτικοφ και τθ δυνατότθτα τεχνικισ 
υποςτιριξθσ.  

            4.   Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου φςτερα από ςχετικό αίτθμα 
του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

β) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 

            5.   Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

            6.   Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ 
ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 4. 
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ΑΘΟ  4 

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 
 

 1. Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 

3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δκτι ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

4. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

ΑΘΟ  5 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

 
 1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με 
τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να 
παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και 
επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν 
παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 
απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, 
κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. Με απόφαςθ του Δκτι ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, 
με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 
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ΑΘΟ  6 

Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου  
 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου: 

                 α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016. 

                 β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν οφείλει να ςυμμορφωκεί. Αν παρζλκει 
χωρίσ να ςυμμορφωκεί, θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα 
ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
 
                 γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ 
των παρατάςεων. 

2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: 

                 α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι οι υπθρεςίεσ δεν παραδόκθκαν ι αντικαταςτάκθκαν με 
ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

                 β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2016. 

ΑΘΟ  7 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 1.   Ο Ρρομθκευτισ: 

  α. Ραρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ 
και το ςυμπιεςτι, μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από το ΡΒΚ. 

  β. Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε ςτο ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ ……… με αρικμό ……….., ………………………………………. ευρϊ (…………… €). 

 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι, μετά τθν 
οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

 

ΑΘΟ  8 
Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για πλθρωμι προμθκευτι 
 

 1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνει ςε ΕΥΩ, από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Χρθματικοφ του 
ΡΒΚ, εντόσ 20 θμερϊν από τθν ζκδοςθ τιμολογίου και τθν υποβολι του πρωτοκόλλου παραλαβισ των 
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υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι του ΡΒΚ, με τθν προςκόμιςθ 
των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

 
 α.   Τιμολόγιο προμικειασ υλικϊν. 
 
 β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται από 
το ΡΒΚ). 
 
 γ.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ. 
  
 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ςτ.  ΔΔΥ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΡΒΚ (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 θ. Εγγφθςθ δφο (2) ετϊν των ςυμβατικϊν υλικϊν, από τθν θμερομθνία που κα πραγματοποιθκεί 
θ οριςτικι παραλαβι. 
 
 2. Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και  επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν 
προμικεια υλικϊν. 

ΑΘΟ  9 
Ανωτζρα βία 

 11..  Τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  δεν  ευκφνονται  για  τθ  μθ  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
 
 2. Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει, επικαλεςκεί και 
τεκμθριϊςει προσ το ΡΒΚ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Το ΡΒΚ 
υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο  ςχετικό  αίτθμα του Ρρομθκευτι,  
διαφορετικά,  με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 

AΘΟ 10 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

Το ΡΒΚ ζχει το δικαίωμα να τροποποιιςει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκειά τθσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Αναδόχου,  χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ 
τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και των κατϊτατων ορίων των 144.000,00. Λοιπά ςφμφωνα με το άρκρο 132 του 
ν.4412/16. 
 

AΘΟ 11 
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ 

                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ρρομθκευτι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε 
από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ 
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πιςτϊςεωσ για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.  

 

AΘΟ 12 
     Εφαρμοςτζο δίκαιο – Επίλυςθ διαφορϊν 
 
 1. Για ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

             2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

            3. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
παραγράφου 1, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Χανίων, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ8). 

            4. Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δε χωρεί καμία άλλθ 
τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι μονιμότθτασ. 

           5. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

          6. Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

          7. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 
ΑΘΟ  13 

Τελικζσ διατάξεισ 
  1. Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

  α. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ που γίνονται αποδεκτά 
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

  β.  Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ 
υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΡΒΚ/Δνςθ 
Ρρομ. & Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Ρρομθκευτισ. 

 2. Το ΡΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν, 
φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι, 
τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                         Για το ΡΒΚ      Για τον Ρρομθκευτι 

              Σμχοσ (Ι) Ακανάςιοσ Μπινιάρθσ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                          Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

 Τχθσ (ΕΜ) Χριςτίνα Αλεξάκθ  

 Δντισ Ρρομ & Συμβ  
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 ΠΡΟΘΗΚΕ I – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 9.000 btu (Σοίχου) 

1. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, τοίχου. 

2. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

α. Τα κλιματιςτικά κα είναι ψφξθσ – κζρμανςθσ κα ςυνοδεφονται από τθλεχειριςτιριο.  

β. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ ςε κζρμανςθ και ψφξθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(12) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(13) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(14) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(15) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

3. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 

α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Τα κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  

 
γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
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4. Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με ςτθρίγματα πάνω ςτον τοίχο (επίτοιχθσ). 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) ςε όλα τα κτιρία 

που κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικά.  
(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι όπου απαιτείται.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 

Β. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 
μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

 
Γ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
 
Δ. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
Ε. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
ςτ. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
Ρου κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 24.000 btu (Σοίχου) 

1.  Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, τοίχου. 

2.  Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

α. Το κλιματιςτικό κα είναι ψφξθσ (προαιρετικά κζρμανςθσ) και κα ςυνοδεφεται από 
τθλεχειριςτιριο.  

Β. Το κλιματιςτικό κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
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(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(12) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(13) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(14) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(15) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

3.  Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 

 
α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Το κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  

 
γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
 

5. Τποβολι εγγράφων για Σεχνικι Προςφορά 
 
α. Τεχνικι περιγραφι κλιματιςτικοφ ςτθν οποία κα αναφζρονται τα παρακάτω: 
 

(1) Ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο του κλιματιςτικοφ 
(2) Τάξθ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ 
(3) Εποχιακόσ βακμόσ ενεργειακισ απόδοςθσ SEER και εποχιακόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 

SCOP. Οι δθλοφμενεσ τιμζσ ιςχφοσ SEER και SCOP πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ από εγκεκριμζνουσ 
φορείσ που πραγματοποιοφν ελζγχουσ.  

(4) Φορτίο ςχεδιαςμοφ ςε KW ςε ψφξθ και κζρμανςθ. 
(5) Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ψφξθ και κζρμανςθ 
(6) Απορροφοφμενθ ιςχφσ ςτθν ψφξθ και ςτθ κζρμανςθ  
(7) Στάκμεσ θχθτικισ ιςχφοσ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ και ςτάκμεσ 

κορφβου. 
 

β. Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι.  
 
γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προςφερόμενων κλιματιςτικϊν του εργοςταςίου 

καταςκευισ.  



 

 

Σελίδα 46 

                                                                                                                                                                                                 
 

7. Τποβολι εγγράφων για παραλαβι 
 
Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία τα ακόλουκα τα οποία κα ςυνοδεφουν το 
κλιματιςτικό: 

(1) Εγχειρίδιο με τα τεχνικά -λειτουργικά χαρακτθριςτικά του κλιματιςτικοφ. 

(2) Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 

(3) Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ του κλιματιςτικοφ και τθ δυνατότθτα τεχνικισ 
υποςτιριξθσ.  

8. Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με ςτθρίγματα πάνω ςτον τοίχο (επίτοιχθσ). 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) που κα 

τοποκετθκεί το κλιματιςτικό.  
(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι όπου απαιτείται.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 
β. Στθν τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των κλιματιςτικϊν και οι εργαςίεσ 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ παράγραφο 5α  του παρόντοσ και επιπλζον τα ακόλουκα: 
 

(11) Θ δαπάνθ για τθν προμικεια, μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ όλων  των απαραίτθτων 
υλικϊν (κλιματιςτικό, καλϊδια, κανάλια, αςφάλειεσ, ςωλινεσ, ψυκτικό μζςο κλπ) και των απαραίτθτων 
μικροχλικϊν και ςυςκευϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτον τόπο τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

(12) Θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων (ςκαλωςιζσ, 
ςκάλεσ, κλπ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.   

(13)  Θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ τυχόν φκορϊν που προκλθκοφν ςτα δομικά ςτοιχεία του 
κτιρίου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(14) Θ δαπάνθ για τθ  λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το 
προςωπικό του, όςο και προσ τουσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ. 

(15) Θ απόδοςθ του χϊρου εργαςίασ κακαροφ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του 
κάκε κλιματιςτικοφ.  

 
γ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 

μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

 
δ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
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ε. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
ςτ. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
η. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 33.000 btu (Σφπου καςζτασ) 

1. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΘΣ) είναι να παρουςιάςει τθσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, καςζτασ ψευδοροφισ. 

2. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

α. Τα κλιματιςτικά κα είναι ψφξθσ – κζρμανςθσ κα ςυνοδεφονται από τθλεχειριςτιριο.  

β. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ ςε κζρμανςθ και ψφξθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Λειτουργία ψθλισ και χαμθλισ οροφισ 
(12) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(13) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(14) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(15) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(16) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

3. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 

α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
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(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Τα κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  

 
γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
 

4. Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ ςτθν ψευδοροφι 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) ςε όλα τα κτιρία 

που κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικά.  
(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 

β. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 
μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

 
γ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
 
δ. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
ε. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
ςτ. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ 33.000 btu (Σοίχου) 

1. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςτικοφ διαιροφμενου τφπου, τοίχου. 

2. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 
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α. Τα κλιματιςτικά κα είναι ψφξθσ – κζρμανςθσ κα ςυνοδεφονται από τθλεχειριςτιριο.  

β. Τα κλιματιςτικά κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(1) Ενεργειακι κλάςθ ςε κζρμανςθ και ψφξθ:  Α++(6.10≤SEER<8.50και 4.60≤SCOP<5.10)  
(2) DC inverter 
(3) Οικολογικό ψυκτικό μζςο (R32-410) 
(4) Σφςτθμα αυτοκακαριςμοφ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επικίνδυνων μικροοργανιςμϊν 

από τθν υγραςία.  
(5) Σφςτθμα κακαριςμοφ αζρα.  
(6) Ρρόγραμμα αφφγρανςθσ 
(7) Αυτόματθ επανεκκίνθςθ  
(8) Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 
(9) Αυτόματθ κίνθςθ περςίδων 
(10) Τθλεχειριηόμενο 
(11) Δυνατότθτα λειτουργίασ όταν θ τάςθ είναι από 170V ζωσ 260V παρζχοντασ ζτςι 

προςταςία από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ.  
(12) Ριςτοποιθμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  
(13) Λειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από -5οC ζωσ +45 οC 
(14) Εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο χρόνια για τα μθχανικά, θλεκτρικά μζρθ και το ςυμπιεςτι. 
(15) Δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
 

3. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 

 
α. Θα είναι ςυμμορφωμζνο με τουσ ακόλουκουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ:  
 

(1) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 621/2011 για τθν ενεργειακι ςιμανςθ.  
(2) Τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό ςυνδεόμενων με τθν 

ενζργεια προϊόντων. 
(3) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 206/2012 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και 

ανεμιςτιρων δροςιςμοφ.  
(4) Τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΕ 517/2014 για τα φκοριοφχα αζρια του κερμοκθπίου.    
 

β. Τα κλιματιςτικό κα είναι ςχεδιαςμζνο, καταςκευαςμζνο και ελεγμζνο ςε εργοςτάςιο με ςφςτθμα 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα.  

 
γ. Θα φζρει υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE. 
 

4. Διάφορα 

α. Θ εγκατάςταςθ του κλιματιςτικοφ κα γίνει από τον προμθκευτι με δικά του μζςα και υλικά. Το 
κλιματιςτικό κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ 
και ρυκμίςεισ. Οι εργαςίεσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

 (1) Θ απεγκατάςταςθ των παλιϊν κλιματιςτικϊν και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθ προθγοφμενθ 
κατάςταςθ (λειτουργικι ι μθ) θ οποία κα επιβεβαιωκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

(2) Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ με ςτθρίγματα πάνω ςτον τοίχο (επίτοιχθσ). 
(3) Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ ςε βάςεισ επί τοίχου τφπου (Γ) ςε όλα τα κτιρία 

που κα τοποκετθκοφν κλιματιςτικά.  
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(4) Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ τμιματοσ, οι οποίεσ 

κα είναι χάλκινεσ και θ μόνωςθ τουσ ςε όλο τουσ το μικοσ.  
(5) Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ του κλιματιςτικοφ και εγκατάςταςθ νζασ γραμμισ για το 

κλιματιςτικό θ οποία κα οδεφει ςε κανάλι.  
(6) Θ πλιρωςθ του κλιματιςτικοφ ςτισ κατάλλθλεσ πιζςεισ με οικολογικό ψυκτικό μζςο, θ 

προςκικθ ειδικοφ λιπαντικοφ ελαίου. Οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ.  
 
β. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και οι 

μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

 
γ. Ο τεχνικόσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και ο θλεκτρολόγοσ κα πρζπει να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

άδειεσ από το νόμο.  
 
δ. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και θ απόδοςθ του χϊρου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 

κακαροφ.  
 
ε. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ κα κακοριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
 
ςτ. Επιςθμαίνεται ότι όλα τα υλικά (καλϊδια, κανάλι μζςα ςτο οποίο κα οδεφει το καλϊδιο, 

μικροαυτόματθ αςφάλεια ςτον πίνακα από τον οποίο κα τροφοδοτθκεί το κλιματιςτικό, ςωλινεσ κλπ). 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα 
προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001 και κα είναι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC και VDE.   

 

ΠΡΟΘΗΚΕ IΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

1 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000 BTU 

INVERTER ΤΟΙΧΟΥ 
ΤΕΜ. 40  

2 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24000 BTU 

INVERTER ΤΟΙΧΟΥ 
ΤΕΜ. 1  

3 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 33000 BTU 

INVERTER ΤΟΙΧΟΥ  
ΤΕΜ. 1  

4 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 33000 BTU 
INVERTER ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΡΟΥ 

ΚΑΣΕΤΑΣ 

ΤΕΜ. 
1 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

τισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

 Τχθσ (Ο)  Σπυρίδων Κοςμάσ 
Ακριβζσ Αντίγραφο Δϋ ΚΟΥ/ΔΝΤΘΣ 
  
  
 Τχθσ (ΕΜ) Χριςτίνα Αλεξάκθ  
 Δντισ Ρρομ & Συμβ  
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