
 

 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
   Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ) 
      ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ3 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   TΜHΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) 
       Σει. 28210 26775  
       Φ.600.1/377/96034                
     .2002    
ΚΟΙΝ.:  Υαληά,  10 Ννε 21 
  πλ.: Μία (1) Σερληθή  
   Πξνδηαγξαθή  
 
ΘΕΜΑ:  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ.:  α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.» 
  β.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
   Τπεξεζηώλ» 
  γ.  ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
   Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.  Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΖΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
   «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ  
   πκβάζεσλ» 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 408/21 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ. 
  
  β. Σν (ε) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο ζην 
θηήξην Μ-621 ηνπ ηξαησληζκνύ ηνπ ΠΒΚ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ είθνζη 
ρηιηάδσλ επξώ (20.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηνπ πλεκκέλνπ 1.  
 
 2. Ζ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο. 
 
  3. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» 
θαη πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα-δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 4.8.1 θαη 4.9 
ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο.  
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  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Σξίηε 23 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  
κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
πιένλ ηνπ ΚΖΜΓΖ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(http://www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 6. Σα Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα 
ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο 
ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό, ηα παξαθάησ: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 δ.  Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
 8. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 

 Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
«Β»  ρέδην ύκβαζεο 
 
 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ, Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο-Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
 





  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ) 
  ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ3 
                                                                        ΣΜΖΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) 
  10 Νοε 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/377/96034/.2002     
 

ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ: ……………………………………………… 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ:  ……………………………………………… 

 
ΣΜΗΜΑ Α: ΠΛΑΚΘΔΘΑ ΚΑΘ ΤΛΘΚΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΤΣΩΝ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 
(€, ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€, ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ) 

1 

Προκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
ζσζηήκαηος παροτής 
Εεζηού Νερού Υρήζες ζηο 
θηήρηο Μ-621 ηοσ ΠΒΚ 

Σεκ. 1 ……….. ……….. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (€, ΥΩΡΗ ΦΠΑ) ……….. 

ςνημμένα ςποβάλλω: 

- Πλήπη πεπιγπαθή ηος ζςζηήμαηορ ΖΝΥ με πλήπη ηεσνικά 
σαπακηηπιζηικά ηων επί μέποςρ ςλικών και ηεσνικά εγσειπίδια, 
ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 4.8 ηηρ Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ 

- Πιζηοποιηηικά λειηοςπγίαρ  
- Τπεύθςνη δήλωζη για ηον σπόνο εγγύηζηρ ηων ςλικών και ηη 

δςναηόηηηα ςποζηήπιξηρ ανηαλλακηικών, ζύμθωνα με ηην 
παπάγπαθο 4.8 ηηρ Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ 

- Πιζηοποιήζειρ ISO 9001:2015, ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 4.8 ηηρ 
Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ 

- Έκθεζη δοκιμών από διαπιζηεςμένο θοπέα (testreport) για ηοςρ 
ηλιακούρ ζςλλέκηερ 

- Πιζηοποιηηικό Solar Key Mark 
- Φύλλο ζςμμόπθωζηρ 
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ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ: 

………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 

………………………... 
 

 κήλαρτος (Η) Παληειεήκωλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  

 





 

 

  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ) 
  ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ3 
  ΣΜΖΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) 
  10 Ννε 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/377/96034/.2002     
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό ………/2021 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο Εεζηνύ 
Νεξνύ Υξήζεο (ΕΝΥ) ζην θηήξην Μ-621 ηνπ ηξαησληζκνύ ηνπ ΠΒΚ ζηνλ Παδηλό 
Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ. 
 
ήκεξα εκέξα …….………….. κελόο  …….………….. ηνπ έηνπο 2021 θαη ώξα 

………… ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
             2. Ζ εηαηξία ………………. κε ΑΦΜ ………………. δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ………………. ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 

 1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/……../…………/………../………… 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία ………………. κε 
ΑΦΜ ………………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΗΟ 
ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο (ΕΝΥ) ζην θηήξην Μ-
621 ηνπ ηξαησληζκνύ ηνπ ΠΒΚ, ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», από ηνλ 
πξνκεζεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη 
ηεο Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
            2.  Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
………………. επξώ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθώλ/ππεξεζηώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ……. 
(….) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο. Ζ παξαιαβή ησλ 
πιηθώλ ηεο ζύκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί από επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ. 
 
 2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ 
αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη 
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδώζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
 

3.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο παξάδνζεο 
ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ 
ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη, πνπ θαζηζηνύλ 
αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξώζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθώλ 

 
 1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθώλ/ππεξεζηώλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο ηνπ ΠΒΚ.  
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη 
πνηνηηθόο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθό, 
αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα 
ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθώλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 
εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
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εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζόηεηαο απηώλ. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκόο θαη 
ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.  
 
 2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθόκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνύ θαη αθνύ απηό παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ην πιηθό πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Ζ πξνζεζκία απηή δύλαηαη λα παξαηαζεί θαηόπηλ 
ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθό πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνύ, θαηά ηα ηζρύνληα. 
 
 3. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Δγγπήζεηο 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ………….. (….) 

εηώλ γηα όιν ην ζύζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ. Γηα ηνλ επί κέξνπο κεραλνινγηθό 
εμνπιηζκό, ν πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη εγγύεζε σο εμήο: 

  
  α. ………….. (….) εηώλ γηα ηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο 
 
   β. ………….. (….) εηώλ γηα ηα κπόηιεξ 
 
  γ. ………….. (….) εηώλ γηα ηα ππόινηπα 
 
2. Μέζα ζηα έηε ηεο πξναλαθεξζείζαο εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 
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παξνπζηάζεη πξόσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε κε δηθή ηνπο δαπάλε (πιηθά, 
εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θ.ιπ. θόζηε) θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπ βεβιακκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 
3. Ζ κε απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο από ηνλ πξνκεζεπηή, δίλεη ην 

δηθαίσκα ζην ΠΒΚ κεηά ηελ άπξαθηε πξνέιεπζε πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν) θαη ρσξίο 
άιιε ππελζύκηζε, λα αλαζέζεη ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο ζε ηξίηνπο θαη ην θόζηνο 
δαπάλεο λα ην απαηηήζεη από ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 
 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη από απηήλ, εθόζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθό είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξόληνο. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή από 
ζύκβαζε θαηά ηηο πεξηπηώζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 
Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή όριεζε, ε 
νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 
πξνκεζεπηήο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζόκελε 
πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη 
πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε 
κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε, όηαλ: 
 
  α. Σα πιηθά δελ παξαδόζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Ζ πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ από 
ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ’ 
ΚΟΤ κε ηελ πξνζθόκηζε, κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο, ησλ 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 

 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ-δειηίν απνζηνιήο. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
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  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 

 δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην. 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ΗΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ. 
 
  δ.  COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
   
  ε.  ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  ζ. Σα έληππα ηεο παξαγξάθνπ …… ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν. 2859/2000. Δπηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 2. Ζ παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Αλάζεζεο θιπ) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
 
 
 





Β-6 
 

  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 

 
ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 κήλαξρνο (Η) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΕΝΥ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ Μ-621 
 ΣΟΤ ΠΒΚ 
 Υαληά, 06 Aπγ 21 
 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ  Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Ζ  
1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1. Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο (ΕΝΥ) ζην 
θηίξην Μ-621 ηνπ ηξαησληζκνχ ηνπ ΠΒΚ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ.   
 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΟ –ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

2.1.  Γεληθέο Απαηηήζεηο 

2.1.1. Σν ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ ζα πεξηιακβάλεη: 

 πιιέθηεο επίπεδνπο επηιεθηηθνχο πςειήο απφδνζεο  

 Βάζεηο ζηήξημεο γηα θεξακνζθεπή 

 Μπφηιεξ θάζεην ηξηπιήο ελέξγεηαο 

 Γνρείν δηαζηνιήο γηα ην θχθισκα ΕΝΥ 

 Γνρείν δηαζηνιήο γηα ην ειηαθφ θχθισκα 

 Ζιηαθφ αληιηνζηάζην 

 Γηαθνξηθφ ζεξκνζηάηε 

 Σξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα  

 Αληεπίζηξνθε βαιβίδα 

 σιελψζεηο θαη κνλψζεηο απηψλ 

 Αληηςπθηηθφ πγξφ γηα ειηαθά θπθιψκαηα κε ζπιιέθηεο 
επηιεθηηθνχο (κε ηνμηθφ δηάιπκκα) 

 Λνηπά παξειθφκελα θαη εμαξηήκαηα, απηνκαηηζκνί 
απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2.1.2. Όια ηα πιηθά ζα είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο πξνζθάηνπ παξαγσγήο, ηππνπνηεκέλα πξντφληα επθήκσο 
γλσζηψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. 

 

2.1.3. Θα θέξνπλ ηε ζήκαλζε “CE” θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο  
νξγαληζκνχο: 





CEN/CENELEC 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO)  

2.1.4. Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο 
θαηαζθεπαζηή γηα ηα πιηθά απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε ησλ 
πξντφλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ φπσο αλαιχεηαη 
παξαθάησ.  

2.1.5. Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηερληθά εγρεηξίδηα ζηα 
νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ.  

2.1.6. ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ εγθαηάζηαζεο 
απηνχ, ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ζην ηφπν ηεο 
εγθαηάζηαζεο θαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε ηνπνζέηεζή 
ηνπο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα πδξαπιηθά θαη ειεθηξηθά δίθηπα, ηα έμνδα 
απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ πνπ πξνθιεζνχλ ζε δάπεδα, ηνίρνπο θιπ θαηά 
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ, νη δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Όιεο νη 
πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο, νλνκάδνληαη εδψ σο εξγαζίεο «κεηαθνξάο θαη 
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ», βαξχλνπλ δε ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαζφηη ε ζπλνιηθή αμία ηνπο είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηεο αμίαο ηνπ 
αγαζνχ θαζαπηνχ.   

2.1.7. Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ δαπάλε γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ εμαξηεκάησλ φπσο 
ησλ ζσιελψζεσλ, ηνπ θπθινθνξεηή θαη ησλ δνρείσλ δηαζηνιήο κε βάζε ηα 
ζηνηρεία θαηαζθεπήο θαη ησλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα κέγηζηε απφδνζε.  

β. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, δηάζεζε ησλ 
νξγάλσλ ειέγρνπ, ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ –κηθξνυιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
εγθαηάζηαζεο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ηνπ κπφηιεξ, ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηνπ 
ειηαθνχ θπθιψκαηνο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ.   

γ. Σπρφλ άιια πιηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα 
Σ.Π. θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο ηνπο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηελ πιήξε, νκαιή θαη αζθαιή  ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ.  

δ. Ζ απφδνζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαζαξνχ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

  ε. Ζ ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν 
σο πξνο ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή, φζν θαη πξνο ηνπο 
ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο.  

2.1.8. Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη 
δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
πξνζθνξάο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο εγγύεζεο θαιήο 





ιεηηνπξγίαο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ ηεο παξαγξάθνπ 
4.1.1. ηεο παξνύζαο ΣΠ.  

2.1.9. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζθεθηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηακνξθώζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ιακβάλνληαο ππόςε, παξάιιεια κε 
ηελ ΣΠ, ηνλ ρώξν θαη ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε. θαζώο θαη ινηπνύο 
παξάγνληεο πνπ ηπρόλ επεξεάδνπλ ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο ζέκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη απηόο πνπ ζα αλαθεξπρζεί 
κεηνδόηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα θαηόπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε 
επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε πέξαλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

2.1.10. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα 
πξνεγεζνχλ  νη έιεγρνη, νη  δνθηκέο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζε επφκελεο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο ΣΠ ε παξαιαβή ηνπ 
αγαζνχ, ηεο εγγχεζεο θαη ησλ εγρεηξηδίσλ απηνχ  απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, 
πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  

2.1.11. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα, απφ ηα απαηηνχκελα 
εδψ, πνηνηηθά - ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα απνθιείνληαη, αιιά ζα 
βαζκνινγνχληαη αλάινγα. 
 

 
2.2. Ζιηαθνί πιιέθηεο 

 

Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα είλαη επίπεδνη επηιεθηηθνί θαη ζα έρνπλ ηηο 
παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

2.2.1. Ζ ζπλνιηθή ηνπο επηθάλεηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 24 m2 θαη ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο θεξακνζθεπήο ηνπ δηψξνθνπ θηεξίνπ 
Μ-621.  

2.2.2. Θα έρνπλ ζεξκηθή απνξξφθεζε 95%, απψιεηεο 5% θαη ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε δνθηκψλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα (test report) 
ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12975. 

2.2.3. Θα έρνπλ κηθξφ βάξνο γηα εχθνιε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε. 

2.2.4. Σν πιαίζην ηνπο ζα είλαη απφ πξνθίι αλνδησκέλνπ 
αινπκηλίνπ. Ζ αλνδίσζε ηνπ αινπκηλίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 κm. Θα είλαη 
αλζεθηηθφ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (πγξαζία, παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο).  

2.2.5. Σν θξχζηαιιν αζθαιείαο (Tempered Glass) ζα είλαη πςειήο 
δηαπεξαηφηεηαο, κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ, αλζεθηηθφ 
ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πρ ραιαδφπησζε). Θα είλαη πξνζαξκνζκέλν 
ζηεγαλά επί ηνπ πιαηζίνπ κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα αληνρήο ζε εμσηεξηθέο 
ζπλζήθεο (πρ ειηαθή αθηηλνβνιία). 

2.2.6. H ζπιιεθηηθή επηθάλεηα ζα είλαη απφ ραιθφ (ζσιήλεο θαη 
πηεξχγηα).  

2.2.7. H κφλσζε πιάηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 cm θαη ε πιεπξηθή 
κφλσζε ηνπιάρηζηνλ 15cm. Ο ζπληειεζηήο αγσγηκφηεηαο ηνπ κνλσηηθνχ 
πιηθνχ ζα είλαη ι=0,035W/m∙K. 





2.2.8. Οη βάζεηο ζηήξημεο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζα αθνινπζνχλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ νη βάζεηο 
ζηήξημεο απαηηεζεί λα γίλνπλ απφ ηδηνθαηαζθεπή, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
καζίθ γαιβαληζκέλεο ή αλνμείδσηεο δηαηνκέο.   

2.2.9. Οη ζπιιέθηεο ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ Solar Key Mark. 

2.2.10. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ εγρεηξίδην 
φπνπ ζα θαίλνληαη  αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπιιεθηψλ, 
δηαζηάζεηο, απφδνζε, πιηθά θαηαζθεπήο, ηζρχο θιπ  

2.2.11. Οη ειηαθνί ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
ιεηηνπξγίαο φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπιιέθηε ζπλαξηήζεη ηεο 
αθηηλνβνιίαο ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πξνζαγσγήο λεξνχ θαη 
άιισλ παξαγφλησλ.  

 
2.3. Μπότιεξ 

2.3.1. Σν δνρείν παξαγσγήο ΕΝΥ ζα είλαη 1500 lt ηξηπιήο ελέξγεηαο, 
ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηνπ ππφςε θηηξίνπ. Θα 
δηαζέηεη δχν ελαιιάθηεο γηα ζχλδεζε κε ειηαθά θαη κε ζπκβαηηθφ ιέβεηα 
επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ ~3 m2 γηα ηα ειηαθά θαη κε ειεθηξηθή αληίζηαζε 8 KW 
κε ζεξκνζηάηε. Ζ ειεθηξηθή αληίζηαζε ζα είλαη αλνμείδσηε.  

2.3.2. Σν boiler ζα είλαη ραιχβδηλν ςπρξήο έιαζεο, κε εζσηεξηθή 
δηπιή επίζηξσζε ζκάιηνπ, ςεκέλνπ ζηνπο 860°C θαηά DIN 4753. 

2.3.3. Σν δνρείν ζα είλαη κνλσκέλν κε κνλσηηθφ πιηθφ ρσξίο CFC. Ζ 
κφλσζε ζα είλαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 cm, ε νπνία ζα είλαη αθαηξνχκελε 
γηα έιεγρν, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ είλαη δηπιά 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ε κφλσζε πεξηιακβάλεηαη εληφο απηψλ.  

2.3.4. Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar.  

2.3.5. Θα δηαζέηεη αλφδην γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία.  

2.3.6. Ο ζεξκαληήξαο ζα θέξεη επηπιένλ ηα παξαθάησ:  

2.3.6.1. πλδέζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο δεζηνχ 
λεξνχ ρξήζεο. 

2.3.6.2. πλδέζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο δεζηνχ 
λεξνχ απφ ην ιέβεηα θαη ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ 
ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ. 

2.3.6.3. χλδεζε ζσιήλα λεξνχ πιεξψζεσο απφ ην 
δίθηπν χδξεπζεο 

2.3.6.4. Κξνπλφ εθθέλσζεο 

2.3.6.5. Βαιβίδα αζθαιείαο 

2.3.6.6. Φεθηαθφ ζεξκφκεηξν θαη καλφκεηξν 

2.3.6.7. Φιάληδεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ αλνδίνπ. 





2.3.7. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ εγρεηξίδην 
φπνπ ζα θαίλνληαη  αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπφηιεξ, 
ρσξεηηθφηεηα, πίεζε ιεηηνπξγίαο, πιηθά θαηαζθεπήο, ηζρχο θιπ. 

 

 
2.4. Αληιηνζηάζην Ζιηαθνύ Κπθιώκαηνο 

 
Σν αληιηνζηάζην ηνπ ειηαθνχ θπθιψκαηνο ζα πεξηιακβάλεη εμαεξηζηηθφ, 

αληιία θαηάιιειε γηα ειηαθά, βαιβίδα αζθαιείαο, ξνφκεηξν, ζεξκφκεηξα 
εηζφδνπ θαη εμφδνπ, πηεζφκεηξν, δηαρσξηζηή αέξα, βαιβίδεο πιήξσζεο θαη 
εθθέλσζεο θαη κνλσηηθφ πεξίβιεκα. 
Ο θπθινθνξεηήο ζα είλαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο, ζεξκνθξαζίαο 120oCθαη ζα 
είλαη γεησκέλνο. Θα πξνέξρεηαη απφ επθήκσο γλσζηφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν.  
 

2.5. Γηαθνξηθόο Θεξκνζηάηεο (differential temperature controller) 
 
2.5.1. Θα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (θαηλνχξην κνληέιν). Θα έρεη 

παξακέηξνπο φπνπ ζα ξπζκίδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο κέζσ 
νζφλεο.  Θα ειέγρεη ζπλερψο θαη ζα ζπγθξίλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ 
ζηνπο ζπιιέθηεο θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ρξήζεο ζην κπφηιεξ  θαη 
αλαιφγσο ζα δίλεη εληνιή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή ηνπ ειηαθνχ 
θπθιψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο.Δπίζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δίλεη 
εληνιή ζε άιιε βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο.  
 

2.5.2. Θα δηαζέηεη πξφγξακκα αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 
ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο απφ ππεξζέξκαλζε. 
 

2.5.3. Σέινο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξνζηαζία έλαληη ηνπ 
βαθηεξίνπ ηεο ιεγηνλέιιαο.  
 

2.6. Κιεηζηά Γνρεία Γηαζηνιήο 
 

2.6.1. Σα δνρεία δηαζηνιήο ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. 
γηα ζπζθεπέο ππφ πίεζε 97/23/ΔΚ.  

2.6.2. Λφγσ ηεο απμεκέλεο πνζφηεηαο λεξνχ απαηηείηαη ζην θχθισκα 
ΕΝΥ λέν δνρείν δηαζηνιήο κεγαιχηεξν ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ην ήδε 
ππάξρνλ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο.  

2.6.3. Σν άιιν δνρείν δηαζηνιήο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ην ειηαθφ 
θχθισκα θαη ζα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο. Ζ κεκβξάλε ηνπ δνρείνπ ζα πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα αληέρεη ζηηο πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη λα αληηζηέθεηαη ζε ρεκηθή δηάβξσζε απφ ηα αληηςπθηηθά 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 
 
 





3. ΔΡΓΑΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

3.1 Γεληθά 

3.1.1 Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΕΝΥ ζην θηίξην 
ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

3.1.2 Σν λέν ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ ζα ζπλδεζεί ζηνλ 
πθηζηάκελν πίλαθα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

3.1.3 Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα κεξηκλήζεη γηα ηε ινγηζηηθή 
ηαθηνπνίεζε ησλ απνμεισζέλησλ πιηθώλ ζε ζπληνληζκό κε ην κεξηθό 
δηαρεηξηζηή ηνπ θηεξίνπ.  

3.1.4 Με κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζα κεηαθεξζνχλ ηα 
απνμεισζέληα πιηθά ζε θαηάιιειν ρψξν, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπήο παξαιαβήο.  

 
3.2 Αληηθαηάζηαζε Θεξκαληήξα Νεξνύ θαη Γνρείνπ Γηαζηνιήο 
 

 ην ιεβεηνζηάζην ηνπ θηηξίνπ ζα απνμεισζνχλ ν ππάξρσλ 
ζεξκαληήξαο λεξνχ ρξήζεο 500lt θαη ην αληίζηνηρν δνρείν δηαζηνιήο κεηά 
πξνζνρήο θαη ζα παξαδνζνχλ ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε επηηξνπή. Θα 
εγθαηαζηαζνχλ ν λένο ζεξκαληήξαο λεξνχ θαη ην λέν δνρείν δηαζηνιήο κε φια 
ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο. Θα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα ηελ έδξαζε ηνπ δνρείνπ 
δηαζηνιήο.  
 

3.3 Σνπνζέηεζε Ζιηαθώλ πιιεθηώλ ζηε ηέγε 
 

3.3.1 ηελ θεξακνζθεπή ηνπ δίνξνθνπ θηηξίνπ ζηε λφηηα πιεπξά ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ειηαθνί ζπιιέθηεο επηθάλεηαο ~24 m2. Οη ζπιιέθηεο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ κε θαηάιιειε ζηήξημε. Οη νπέο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε 
ζηήξημε πξέπεη λα θιείζνπλ θαη λα ζηεγαλνπνηεζνχλ.   

3.3.2 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππφςε εξγαζίεο ζεσξνχληαη εξγαζίεο ζε 
ζηέγε-χςνο θαη απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε ιήςε 
θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ δαπάλε ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα θαη σο εθ ηνχηνπ λα 
ζπκπεξηιεθζεί αλεγκέλε ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

 

3.4 Καηαζθεπή Κπθιώκαηνο ΕΝΥ 

3.4.1 Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη απφ ραιθφ. Οη 
ζσιήλεο ζα θέξνπλ ζεξκηθή κφλσζε θαη θαηάιιειε πξνζηαζία αλάινγα αλ 
νδεχνπλ ζε εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο ρψξνπο. πγθεθξηκέλα εάλ νδεχνπλ 
εμσηεξηθά ζα έρνπλ πξνζηαζία έλαληη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σν πάρνο ηεο 
κφλσζεο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ ΚΔΝΑΚ.  

3.4.2 ηηο ζπλδέζεηο ησλ ζσιελψζεσλ κε ηα κεραλήκαηα ή 
ζπζθεπέο, ζα παξεκβάιινληαη ιπφκελνη ζχλδεζκνη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε 





απνζχλδεζε ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επέκβαζε ζην δίθηπν. Δπίζεο 
ιπφκελνη ζχλδεζκνη ζα ηνπνζεηεζνχλ φπνπ αιινχ απαηηεζεί.  

3.4.3 Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια ή θάζεηα πξνο 
ηνπο ηνίρνπο απνθεχγνληαο ηηο δηαζηαπξψζεηο κε άιιεο ζσιελψζεηο, 
θαιψδηα ή κεραλήκαηα θαη ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα 
επηηξέπνπλ ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη ηε κφλσζε ηνπο φπσο νξίδεηαη ζηελ 
αληίζηνηρε ΔΣΔΠ.   

3.4.4 Δπίζεο ζα εγθαηαζηαζζνχλ ε αλεπίζηξνθε βαιβίδα θαη ε 
ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα.  

3.5 Δγθαηάζηαζε Αληιηνζηαζίνπ Ζιηαθνύ Κπθιώκαηνο θαη 
Γηαθνξηθνύ Θεξκνζηάηε 

 Θα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηνπ ειηαθνχ 
θπθιψκαηνο θαη  φιεο νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ην πδξαπιηθφ θαη ειεθηξηθφ 
δίθηπν. Όζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν πεξηιακβάλνληαη 
ζσιελψζεηο, θαισδηψζεηο, απηφκαηνη εθθηλεηέο πξνζηαζίαο θιπ. Ζ ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε ησλ θπθινθνξεηψλ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηεγαλή ζχκθσλα κε 
ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο (ΔΛΟΣ HD 384). Οκνίσο ζα 
γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηαθνξηθνχ ζεξκνζηάηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  

 
3.6 Δγθαηάζηαζε Γνρείνπ Γηαζηνιήο Ζιηαθώλ 

 
ην θχθισκα ησλ ειηαθψλ ζα ηνπνζεηεζεί ην αληίζηνηρν δνρείν 

δηαζηνιήο κε ηα παξειθφκελα ηνπ ην νπνίν ζα εδξάδεηαη ζε θαηάιιεια 
ζηεξίγκαηα. 
 

3.7 Καλνληζκνί θαη ρεηηθή Ννκνζεζία 
 

Οη ειεθηξηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ HD 
384 θαη νη πδξαπιηθέο ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2411 θαη ηηο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501-04-01-03-00  Δπίζεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
αληίζηνηρνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο 
Γεξκαληθνχο (VDΔ/DΗΝ θαη άιινπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή 
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ. 

 
 

4. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 

4.1 Δγγπήζεηο 

4.1.1 ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο, γηα φιν ην ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ ηνπ θηηξίνπ.   

4.1.2 Γηα ηνλ επηκέξνπο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη πιηθά δηάξθεηα 
εγγπήζεσλ φπσο παξαθάησ: 

4.1.2.1 10 ρξφληα γηα ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο 

4.1.2.2 5 ρξφληα γηα ην κπφηιεξ 





4.1.2.3 2 ρξφληα γηα ηα ππφινηπα 

4.1.3 Ζ εγγχεζε απηή μεθηλάεη, απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ 
απφ ην ΠΒΚ, κε ηηο αληίζηνηρεο εγγπήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαζθεπήο δίλεη εγγχεζε κηθξφηεξνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα θάπνην κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηφηε ε δηαθνξά 
κέρξη ηα αληίζηνηρα έηε ζα αλαιακβάλεηαη σο ππνρξέσζε παξνρήο εγγχεζεο 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ.  

4.1.4 Μέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν θαηαζθεπαζηήο – πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 
παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε κε δηθή ηνπ δαπάλε 
(πιηθά, εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θιπ.) θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ βεβιακκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

4.1.5 Ζ κε απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή, 
δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε πέληε (5) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν) θαη ρσξίο άιιε ππελζχκηζε, λα αλαζέζεη ηελ επηζθεπή ηεο 
βιάβεο ζε ηξίηνπο θαη ην θφζηνο δαπάλεο λα ην απαηηήζεη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή.  

4.1.6 Ζ παξνρή εγγπήζεσλ κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηηθφ νίθν 
βαζκνινγείηαη πξνο ην ζεηηθφηεξν, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη. 

4.1.7 Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο 
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ 
(παξάγξαθνο 4.1.1.), ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ηηκή πξνζθνξάο.   

4.2 Δγγύεζε δπλαηόηεηαο εθνδηαζκνύ κε αληαιιαθηηθά 
 

 Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ηεο 
Τπεξεζίαο κε ζπκβαηά αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, ψζηε 
λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο, θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ ησλ 
θηίξησλ. 
 

4.3 Δθπαίδεπζε – Γηάζεζε Πξνζσπηθνύ 
 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ην εηδηθφ ηερληθφ ή 

ηερληθνχο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε απηψλ ζηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο θαη ζηνπο ηερληθνχο, ρεηξηζηέο ηεο Τπεξεζίαο γηα επίδεημε θαη 
παξνρή εθπαίδεπζεο πάλσ ζην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΕΝΥ. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζα είλαη κία (1) εξγάζηκε 
εκέξα.  

 
 
 
 
 





4.4 Δπζύλε Διέγρνπ Πνηόηεηαο 
 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο 
δνθηκψλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο θαηά ΔΝ 
12975.  
 

4.5 Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 
 

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο 
πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ζηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά θαη αλ 
είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπή.  

 Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 
ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.   
 
4.6 Έιεγρνη θαη δνθηκέο 
 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δνθηκάζεη ην δίθηπν ΕΝΥ ζην 
θηίξην ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε  ΔΣΔΠ. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ζα 
επηζθεπάζεη νπνηαδήπνηε αηέιεηα, ζα αληηθαηαζηήζεη ηα ειαηησκαηηθά 
εμαξηήκαηα θαη ζα επαλαιάβεη ηε δνθηκή. Θα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο 
γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη κέγηζηε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 

4.7 Όξνη Απνδνρήο  
 
Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ινηπψλ 

δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ γηα ην θηίξην αληαπνθξίλνληαη ζην 
ζχλνιν ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ΣΠ ηφηε ην ζχζηεκα ηνπ ΕΝΥ 
παξαιακβάλεηαη.   

 

4.8 Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 

 

4.8.1 Τπνβνιή Δγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε 

Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 





 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ κε πιήξε ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πιηθψλ (επηιεθηηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο, 
κπφηιεξ, αληιηνζηάζην ειηαθνχ θπθιψκαηνο, δηαθνξηθφο ζεξκνζηάηεο, δνρείν 
δηαζηνιήο γηα ην ειηαθφ θχθισκα, απηφκαηε ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα 
δεζηνχ λεξνχ, ζσιελψζεηο θαη κνλψζεηο απηψλ), θαζψο θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο, ην κπφηιεξ, ηηο 
ζσιελψζεηο, ην δηαθνξηθφ ζεξκνζηάηε θαη ην ειηαθφ αληιηνζηάζην ζα 
πξνζθνκίδνληαη ηερληθά εγρεηξίδηα φπνπ ζα θαίλνληαη  αλαιπηηθά ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο, ζα 
πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ιεηηνπξγίαο φπνπ απεηθνλίδεηαη ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπιιέθηε ζπλαξηήζεη ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο 
ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο.  

 Τπεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε ηνπ Νφκνπ 1599/1986  
ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ ζηελ 
νπνία λα δειψλεηαη : 

o Ο παξερφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πιηθψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξάθνπ 4.1. 

o Όηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.  

o Όηη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΕΝΥ είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ.  

 Έθζεζε δνθηκψλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα (testreport) γηα ηνπο 
ειηαθνχο ζπιιέθηεο.  

 Πηζηνπνηεηηθφ Solar Key Mark 

 Πηζηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ISO 9001:2015  ελ ηζρχ.  

 
4.8.2 Παξάδνζε Δγγξάθσλ –Δληύπσλ θαηά ηελ Παξαιαβή 

 

Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηεκάηνο παξαγσγήο ΕΝΥ ν 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα παξαθάησ: 

 Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα έηε πνπ έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά γηα θαζέλα απφ ηα πιηθά ηεο παξαγξάθνπ 4.1. 

 Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. 

 Τδξαπιηθά θαη ειεθηξνινγηθά ζρέδηα εμ’ εθηειέζεσο ζε έληππε 
θαη ςεθηαθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ. Σα ζρέδηα ζε έληππε 
κνξθή ζα είλαη ππνγεγξακκέλα.  

 Σερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ηα επηκέξνπο 
πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ  ζε αγγιηθή ή ειιεληθή γιψζζα. 

 Λίζηα κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη γηα θάζε πιηθφ: ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο, ην κνληέιν, θάπνην 
βαζηθφ ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

 Οδεγίεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη επηζεψξεζε ηνπ  ζπζηήκαηνο ΕΝΥ.     

 
 





4.9 Φύιιν πκκόξθσζεο 
 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα 
επηζπλάςεη θαη Φχιιν πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο 
πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε 
ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ. ε 
πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε 
απηέο απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα, είηε έιιεηςε ε νπνία φκσο 
απνδεδεηγκέλα δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηεο 
πεξηγξαθήο (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ζε φιεο ηηο 
παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο). Αθφκε πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα 
γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα ή PROSPECTUS ησλ πιηθψλ , ηα 
νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα ηελ πξνζθνξά γηα λα πηζηνπνηείηαη 
ε αθξίβεηα ηνπο. Πξνζθνξά ρσξίο θύιιν ζπκκόξθσζεο ζα 
απνξξίπηεηαη.  

 
 
 

 
5. ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζηνλ 

Παδηλφ Αθξσηήξηνπ νχδαο (ηξαησληζκφο ηνπ ΠΒΚ) κε δαπάλεο ηνπ 
πξνκεζεπηή νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. 
 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ζην θηίξην Μ-621 θαη ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε επηηπρή απνηειέζκαηα.  
 

6. ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ 

6.1 Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα 
απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο 
πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

6.2 Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 
δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

6.3 Υεηξηζηήο ζέκαηνο: ΜΤ Αηθ. Μαξθεηάθε Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ, ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ ΣΗΜΖ 
ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

CPV 

1 

Πξνκήζεηα θαη 
Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο 
Παξνρήο ΕΝΥ ζην Κηίξην 
Μ-621 ηνπ ΠΒΚ σο Σ.Π 

1 20.000 20.000 09331100-9 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ(€) 20.000 

 

 
Αζκρνο (ΜH) Αληψληνο Λέθθαο 

Αθξηβέο αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο  
  

Αηθ. Μαξθεηάθε  
ΜΤ (ΠΔ) Μερ., MSc 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ.  
         «Β» Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο γηα 
ην ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ.  
  





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Α"  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ   ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΔΧΝ 
ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑ-  Υαληά,  06    Απγ 21 
ΓΧΓΖ ΕΝΥ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ Μ-621   
 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

& ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΝΥ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΩΝΗΜΟΤ 

 
Α/Α  ΚΡΗΣΖΡΗΟ   ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΑΡΑ-

ΓΡΑΦΟ 
ΤΝΣΔ-
ΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΑΡ/ΔΗ 

  ΟΜΑΓΑ Α         

1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ειηαθψλ ζπιιεθηψλ  2.2 30%     

2. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά κπφηιεξ (πνηφηεηα 
πιηθνχ, επηθάλεηα ελαιιάθηε, θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα) 

2.3 15% 
    

3. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ειηαθνχ αληιηνζηαζίνπ 
θαη δηαθνξηθνχ ζεξκνζηάηε 

2.4, 2.5 25% 
    

4. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ινηπψλ επηκέξνπο 
πιηθψλ -ζσιελψζεηο, κνλψζεηο, θιεηζηά δνρεία 
δηαζηνιήο, ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα- 
(πνηφηεηα πιηθψλ, αληνρή ζην ρξφλν, 
θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα) 

2.6, 3.8 10% 

  

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 80,00%     

  ΟΜΑΓΑ Β     

1. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα πιηθά ηεο 
παξαγξάθνπ 4.1 ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ρξφληα 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΣΠ 

 15%     

2. Δγγχεζε δπλαηφηεηαο εθνδηαζκνχ κε 
αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. 

 5%     

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 20%     

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 
βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. Ζ βαζκνινγία απηή 
απμάλεηαη έσο 150 βαζκνχο, φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. 

Ζ βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ δχν νκάδσλ δίλεη 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 (ζχκθσλα κε 
άξζξν 86 παξάγξαθν 13 ηνπ Ν.4412/16 φπσο ηζρχεη ηξνπνηεκέλνο).  

 
Αζκρνο (ΜH) Αληψληνο Λέθθαο 

Αθξηβέο αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο  
  

Αηθ. Μαξθεηάθε  
ΜΤ (ΠΔ) Μερ., MSc 

 





 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Β"  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ   ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑ-  Υαληά,      06    Απγ  21 
ΓΧΓΖ ΕΝΥ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ  Μ-621 
ΣΟΤ ΣΡΑΣΧΝΗΜΟΤ 

  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 

ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΚΑΗ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ - 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

(α) (β) (γ) 

   

   
 Υαληά, ..…/…/….. 

 Ο 
 Πξνκεζεπηήο 
Π Α Ρ Α Σ Ζ Ρ Ζ  Δ Η  : 
α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φιεο νη παξάγξαθνη 

θαη' απόιπηε ζεηξάφπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) θαη 
ζηε ζηήιε (β) αλαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 

β. ηε ζηήιε (γ) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζπκθσλνύλ απόιπηα ή όρηκε ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη 
ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ 
ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία 
αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθάφια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε 
αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ 
Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε 
ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS 
- Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS 
- Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, 
λα δίλνληαη ππνρξεσηηθά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π 

 

 
Αζκρνο (ΜH) Αληψληνο Λέθθαο 

Αθξηβέο αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο  
  

Αηθ. Μαξθεηάθε  
ΜΤ (ΠΔ) Μερ., MSc 
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