
 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & 

Πίλαθαο Απνδεθηώλ  ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  
  TΜHΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
     Σειέθ.: 28210-26775 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/110/94075                     
     .755          
     Υαληά, 16 Μαΐ 22 
  
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζεο 
Ζιηαθώλ πζηεκάησλ Παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο) 

 
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. 261/22 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ  θαη 
    
  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 «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζεο Ζιηαθώλ πζηεκάησλ γηα ηελ Παξαγσγή Εεζηνύ 
Νεξνύ Υξήζεο ζε θηήξηα ηνπ ΠΒΚ.  
 
 2.  Ζ παξνρή ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο δύν (2) κελώλ 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 
 3.  Ο κέγηζηνο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ (4.600,00€) ρσξίο 
ΦΠΑ. 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 κε βάζεη ηελ ηηκή.  
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  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 27 Μαΐνπ 2022 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. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 
Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη Τπεύζπλε Γήισζε 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζην (δ) ζρεηηθό: 
 
  α.   Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  β.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο 
επηρείξεζεο (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ.   Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
 7. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΖΜΓΖ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 8. Σν Δπηκειεηήξην ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαιείηαη γηα 
ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ. 
 
 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Π.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, Σκρεο Σκεκαηάξρεο 
Σκ. Πξνκεζεηώλ ΓΠ/Γ΄Κ/ΠΒΚ, ηει. 28210-26775 θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ (email): tm.prom@namfi.gr 

 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α»  ρέδην ύκβαζεο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζεο Ζιηαθώλ 

πζηεκάησλ Παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο ζε Κηήξηα ηνπ ΠΒΚ  
«Β» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄Κ, Γ΄Κ/ΓΠ 
ΣΔΔ/Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
 





 
 

 

  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
  16 Μαΐ 22 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/110/94075/.755         

 
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ Δ ΚΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΠΒΚ 
 

ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ………../2022 
     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο ειηαθώλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 
δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ζε θηήξηα ηνπ ΠΒΚ. 
 
ήκεξα εκέξα ……………………. κελόο ………………….. ηνπ έηνπο 2022 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 εηαηξεία …………………., κε ΑΦΜ …………………., δηα ηνπ λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο …………………..…………., ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ 

ακνηβαία ηα παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 
 1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/……/……../……./…….. 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ 
ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία ……………….., κε ΑΦΜ 
……………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ 
ΚΡΖΣΖ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ 
ζπληήξεζεο ειηαθώλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ζε θηήξηα 
ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». 
Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 
 
 2. Σν κέγηζην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ νξίδεηαη ζην 
πνζό ησλ ……………. επξώ (…………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο.  

 
ΑΡΘΡΟ  3 

Παξαιαβή ππεξεζηώλ 
 

1. Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από επηηξνπή 
παξαιαβήο ηνπ ΠΒΚ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία 
πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο. 

 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ή ν παξαιακβάλσλ απνξξίςεη ηηο 
ππεξεζίεο, αλαγξάθνληαη νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα ζπκθσλεζέληα, 
νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο – Κήξπμε Αλαδόρνπ Έθπησηνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξεθθιίλεη από ηα αλαγξαθόκελα 
ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο εθαξκόδνληαη νη θπξώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 203, 217 θαη 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

2. Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από 
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ύζηεξα από ζρεηηθό 
αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ 
αλαδόρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, 
δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 
 

3. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηόλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο 
ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

 α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηάκεζσλ πξνζεζκηώλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

 
 β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 

ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα. 
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4. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. 

 
5. Ζ επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ην ΠΒΚ ην δηθαίσκα λα 

θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θήξπμεο ηνπ 
αλαδόρνπ έθπησηνπ εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ην δηθαηνινγνύλ βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
6. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηελ 

πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή 
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή όριεζε, ε νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο 
νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, 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 αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ΔΤΡΩ, από ην 

Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ΄ Κ 

κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ: 

  α. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ 
 
  β. Πξσηόθνιιν ή βεβαίσζε παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 

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 αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΗΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ 
 
  ζη. COMMITMENT-VOUCHER (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 
  δ. Σα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 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. 8% γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 
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 3. Καηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ Φ.Δ. ζα ρνξεγείηαη από ην ΠΒΚ ζηνλ 
Αλάδνρν ε πξνβιεπόκελε βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  6 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην.  
 
 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
 
 3. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θύζεσο δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνύλ θαη δελ επζύλεηαη 
νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ ρξόλν 
παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ. 
  
 4. Ζ παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη 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/Γ’ Κ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
αλάδνρνο. 

 
ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.    ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 κήλαξρνο (Η) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1»  Σερληθή Πξνδηαγξαθή πληήξεζεο Ζιηαθώλ πζηεκάησλ γηα ηελ 

Παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο 





  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & 
ΤΜΒΑΔΧΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
       11 Μαΐ 22 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/110/94075/.755     
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ (ΕΝΥ) 

 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1. Ζ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή  (ΣΠ) αθνξά ζηελ παξνρή εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο ειηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ ζε θηήξηα ηνπ ΠΒΚ πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ. Σα θηήξηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.   

 

Πίλαθαο 1: Ζιηαθά πζηήκαηα πξνο πληήξεζε 

Α/Α 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΖΣΡΧΟΤ 
ΚΣΖΡΗΟΤ 

ΖΛΗΑΚΟΗ ΤΛΛΔΚΣΔ ΚΔΝΟΤ-ΜΠΟΗΛΔΡ 
ΛΟΗΠΟΗ ΖΛΗΑΚΟΗ ΤΛΛΔΚΣΔ-

ΜΠΟΗΛΔΡ 

1 Μ-604  

πιιέθηεο cosmosolar επηθάλεηαο: 24 m
2
, 

12 ηεκ 
Μπόηιεξ: 1 ηεκ, 1200lt 
Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο: VAGEO V-
DCS3 

2 Μ-605  

πιιέθηεο cosmosolar επηθάλεηαο: 24 m
2
, 

12 ηεκ 
Μπόηιεξ: 1 ηεκ, 1200lt 
Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο: VAGEO V-
DCS3 

3 Μ-606  

πιιέθηεο cosmosolar επηθάλεηαο: 24 m
2
, 

12 ηεκ 
Μπόηιεξ: 1 ηεκ, 1200lt 
Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο: VAGEO V-
DCS3 

4 Μ-620  

πιιέθηεο επηιεθηηθνί επηθάλεηαο DIMAS 
ENERGY EVO: 25,3m

2
, 10 ηεκ  

Μπόηιεξ: 1 TEM, 1500lt 
Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο: SELTRON 
SGC-36HV 

5 Μ-623  

πιιέθηεο επηιεθηηθνί WASCO: 16 ηεκ 
Μπόηιεξ: 1 ηεκ, 1000lt 
Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο:SIEMENS  
RWD32S 

6 Μ-624  

πιιέθηεο επηιεθηηθνί επηθάλεηαο 
ENERGY EVO θαη FEDERMAN ΔΡΗ 16  
27,6m

2
, 12 ηεκ 

 Μπόηιεξ: 2 ηεκ, 800lt θαη 750lt 
Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο 

7 M-631  

πιιέθηεο επηιεθηηθνί επηθάλεηαο 
32,04m

2
, 12 ηεκ 

Μπόηιεξ: 2 ηεκ, 1000lt έθαζην 
Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο: SELTRON 





Α-1-2 
 

SGC-36HV 

8 Μ-633 

πιιέθηεο επηθάλεηαο Kloben sky 18 CPC 
589,69 m

2
, 3 ηεκ 

Μπόηιεξ: 2 ηεκ, 1000lt έθαζην 
Φεθηαθόο ειεγθηήο: Lovato Lovasol TDC3 

 

9 Μ-634 

πιιέθηεο επηθάλεηαο Kloben sky 18 CPC 
589,69 m

2
, 3 ηεκ 

Μπόηιεξ: 2 ηεκ, 1000lt έθαζην 
Φεθηαθόο ειεγθηήο: Lovato Lovasol TDC3 

 

10 Μ-635 

πιιέθηεο επηθάλεηαο Kloben sky 18 CPC 
589,69 m

2
, 3 ηεκ 

Μπόηιεξ: 2 ηεκ, 1000lt έθαζην 
Φεθηαθόο ειεγθηήο: Lovato Lovasol TDC3 

 

11 Μ-636 

πιιέθηεο επηθάλεηαο Kloben sky 18 CPC 
589,69 m

2
, 3 ηεκ 

Μπόηιεξ: 2 ηεκ, 1000lt έθαζην 
Φεθηαθόο ειεγθηήο: Lovato Lovasol TDC3 

 

12 Μ-637 

πιιέθηεο επηθάλεηαο Kloben sky 18 CPC 
589,69 m

2
, 3 ηεκ 

Μπόηιεξ: 2 ηεκ, 1000lt έθαζην 
Φεθηαθόο ειεγθηήο: Lovato Lovasol TDC3 

 

 

1.2. Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο πνπ 
νξίδεη ν εθάζηνηε θαηαζθεπαζηήο, ηελ παξνύζα ΣΠ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

2. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηνπ ζέκαηνο θαη: 

2.1.1. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξώα. Θα 
πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν.  

2.1.2. Γηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό, ην νπνίν ζα θαηέρεη 
ηελ πξνο ηνύην θαηάιιειε άδεηα ζύκθσλα κε ην Π.Γ.112/2012, ην Π.Γ. 108/2013 
θαη ηνλ Ν.3289/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. Ζ επίβιεςε ησλ 
εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από δηπισκαηνύρνπο ή πηπρηνύρνπο κεραληθνύο αλάινγεο 
εηδηθόηεηαο (Π.Γ.99/2018). 

2.1.3. Γηαζέηνπλ ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ΗSO 9001:2015 ελ 
ηζρύ γηα ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηώλ ζέκαηνο.  

2.2. Οη ζπκκεηέρνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα θαηαζέζνπλ ζηε θάζε ηεο 
πξνζθνξάο Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη 
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1.1 έσο θαη 
2.1.3. 

2.3. Ζ επηινγή ζα γίλεη κόλν βάζεη ηηκήο θαη ζηε ζπλέρεηα ν πξνζσξηλόο 
κεηνδόηεο ζα θιεζεί από ηελ Τπεξεζία λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαγξάθσλ 2.1.1 έσο θαη 2.1.3, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζέκαηνο ζε απηόλ. Αλ ν πξνζσξηλόο κεηνδόηεο 
δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο, ζα θιεζεί ν δεύηεξνο νηθνλνκηθόο θνξέαο θαηά 
ζεηξά κεηνδνζίαο θ.ν.θ.  
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3. ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ  

3.1.   Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη νη παξαθάησ: 

3.1.1. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3.1.2. Καζαξηζκόο ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ από αθαζαξζίεο θαη ζθόλεο 
κε λεξό θαη θαζαξή πεηζέηα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε απόδνζή ηνπο.  

3.1.3. Οπηηθόο έιεγρνο ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ, ησλ ζπλδέζεσλ θαη 
εμαξηεκάησλ, γηα ηπρόλ ζπαζίκαηα ζην ηδάκη ησλ ζπιιεθηώλ ή γηα ηπρόλ θζνξά 
θάπνηνπ πιηθνύ ηνπο. 

3.1.4. Έιεγρνο ηνπ δηθηύνπ ησλ ζσιήλσλ ΕΝΥ από ηνπο ζπιιέθηεο έσο 
ην κπόηιεξ. Έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο θαη απνθαηάζηαζή ηνπο.   

3.1.5. Έιεγρνο ηεο κόλσζεο ηνπ δηθηύνπ θαη απνθαηάζηαζε εάλ 
απαηηείηαη (ηα πιηθά βαξύλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή πξνζθνξάο).  

3.1.6. Έιεγρνο καλνκέηξσλ, ζθίμηκν, απνθαηάζηαζε δηαξξνώλ θαη 
θαηαγξαθή ελδείμεσλ.  

3.1.7. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηνπ ειηαθνύ 
θπθιώκαηνο, δειαδή έιεγρνο ηεο αληιίαο, ηνπ εμαεξηζηηθνύ, ηεο βαιβίδαο 
αζθαιείαο, ηνπ ξννκέηξνπ, ησλ ζεξκνκέηξσλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ, ηνπ 
πηεζόκεηξνπ, ηνπ δηαρσξηζηή αέξα, ησλ βαιβίδσλ πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο θαη 
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κνλσηηθνύ πεξηβιήκαηνο. Δηδηθά γηα ηελ αληιία ζα γίλνπλ ηα 
αθόινπζα: 

3.1.7.1. Γεληθόο έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο, θξαδαζκνύο 
θαη ππεξζέξκαλζε.   

3.1.7.2. Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηείηαη 
ζηεγαλνπνηεηηθώλ παξεµβπζµάησλ ή ζηππηνζιηπηώλ (ηα πιηθά βαξύλνπλ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηώλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο).  

3.1.7.3. Έιεγρνο ειεθηξηθήο ζύλδεζεο θαη γείσζεο, ζθίμηκν 
αθξνδεθηώλ. 

3.1.7.4. Δμσηεξηθόο θαζαξηζµόο θαη απνθαηάζηαζε ζθνπξηώλ µε 
εηδηθή βαθή (ηα πιηθά βαξύλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή πξνζθνξάο).  

3.1.8. Έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνύ ζεξκνζηάηε, 
έιεγρνο γηα ηπρόλ έλδεημε βιάβεο, θαηαγξαθή θαη δηεξεύλεζε ηεο βιάβεο.   

3.1.9. Έιεγρνο πίεζεο δνρείσλ δηαζηνιήο, έιεγρνο δηάβξσζεο θαη 
απνθαηάζηαζε µε απόμεζε θαη βαθή (ηα πιηθά βαξύλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ 
θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο).  

3.1.10. Έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξίνδεο ζεξκνζηαηηθήο 
βαιβίδαο. 

3.1.11. Έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αληεπίζηξνθεο βαιβίδαο. 

3.2. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζην ειηαθό θύθισκα είλαη:  
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3.2.1. Έιεγρνο ηεο πίεζεο ζην ζύζηεκα, νπηηθόο έιεγρνο γηα δηαξξνέο 
θαη απνθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε κέζνπ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ή αληηθαηάζηαζε 
εάλ απαηηείηαη.  

3.2.2. Έιεγρνο ηεο αληηςπθηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ ζεξκηθνύ θνξέα.  

3.2.3. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο ζπιιέθηεο θελνύ ζα δηελεξγεζεί κέηξεζε ηνπ pH 
θαη εάλ ε ηηκή είλαη ρακειόηεξε από 7,4, ην πγξό πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξόρνπ.  

3.3. Ζ ζπληήξεζε ηνπ δνρείνπ απνζήθεπζεο ΕΝΥ (κπόηιεξ) πεξηιακβάλεη: 

3.3.1. Έιεγρν γηα ηπρόλ δηαξξνέο. 

3.3.2. Έιεγρν ησλ αλνδίσλ καγλεζίνπ θαη αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηείηαη (ηα 
πιηθά βαξύλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή 
πξνζθνξάο). 

3.3.3. Άδεηαζκα ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο, θαζαξηζκό ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ, 
αληηθαηάζηαζε ηεο θιάληδαο ζηε ζπξίδα επίζθεςεο (ηα πιηθά βαξύλνπλ ηνλ 
πάξνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο).  

3.3.4. Καζαξηζκό ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο από άιαηα.  

3.3.5. Έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
ειεθηξηθή αληίζηαζε δελ ιεηηνπξγεί, ζα γίλεη δηεξεύλεζε ηεο βιάβεο (δειαδή αλ 
νθείιεηαη ζε «θακέλε» αληίζηαζε, θζαξκέλν θαιώδην ή κηθξναπηόκαην) θαη ζα 
γίλεη θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ.  

3.4. Δπηπξόζζεηα ν πάξνρνο ζα πξνζθνκίζεη έλα θύιιν ειέγρνπ ζπληήξεζεο-
κία ηερληθή έθζεζε γηα θάζε θηήξην, όπνπ ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ, 
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ηπρόλ βιάβεο πνπ 
δηαπηζηώζεθαλ. Δηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ζα γίλεηαη αλαιπηηθή 
αλαθνξά ζην είδνο ηνπ πιηθνύ πνπ παξνπζηάδεη βιάβε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ θαη ην θόζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζήο ηνπ (εάλ δελ επηδέρεηαη επηζθεπή ή 
ην θόζηνο επηζθεπήο πξνζεγγίδεη ην θόζηνο πξνκήζεηαο ηνπ πιηθνύ).  

3.4.1. Δληόο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε εξγαζία θαη 
όια ηα µηθξνϋιηθά θαη αλαιώζηκα  πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ΕΝΥ.  

3.4.2. Δπηπξόζζεηα, ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά 
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (δειαδή αλόδηα, παξεκβύζκαηα, κόλσζε θιπ).   

 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΟΡΟΗ  ΑΠΟΓΟΥΖ - ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, ζα παξαιάβεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο εξγαζίεο 
ζέκαηνο. Δπηπιένλ ζα παξαιάβεη θαη ηα θύιια ειέγρνπ-ζπληήξεζεο –
ηερληθέο εθζέζεηο, ππνγεγξακκέλεο από ηνλ κεραληθό ηνπ παξόρνπ πνπ 
επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο.  

 

5. ΓΗΑΦΟΡΑ 

5.1. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ παξόρνπ θαη ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ηηκή πξνζθνξάο είλαη επηπιένλ ηα παξαθάησ:  
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5.1.1. Ζ απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.   

5.1.2. Ζ πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ 
θαη ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ θαη  ησλ κηθξνϋιηθώλ θαη ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.  

5.1.3. Ζ πξνζθόκηζε θαη απνθόκηζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ 
θαη κέζσλ [ηθξηώκαηα, ζθάιεο, εηδηθά κεραλήκαηα (θαιαζνθόξν) θ.ιπ.] γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.   

5.1.4. Ζ ιήςε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο σο 
πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ θαη σο πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 

5.2. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζζέζεη ή αληίζηνηρα λα αθαηξέζεη 
θάπνην ζύζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ, από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

5.3. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν πάξνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζηελ 
ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηώλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα δύλαηαη λα 
ηξνπνπνηεζεί από ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Σν ΠΒΚ 
ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη ηα θηήξηα ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

5.4. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζθεθηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο, ώζηε λα ιάβεη  
γλώζε ησλ επηηόπησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ θαη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, όια ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ αθνξνύλ ζηελ έληερλε 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ παξνύζα Σ.Π, 
ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα θαηόπηλ λα εγείξεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ 
νηθνλνκηθή αμίσζε πνπ λα αθνξά ηηο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ. Δπηπιένλ, δύλαηαη λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ζε ηπρόλ 
πξνθύπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα από ηo αξκόδην πξνζσπηθό ηνπ Π.Β.Κ., 
αθνύ πξσηίζησο κειεηήζεη ηελ παξνύζα Σ.Π.  

5.5. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα δύν (2) 
κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

5.6. Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ν πάξνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη 
ζηελ Τπεξεζία θύιιν ειέγρνπ–ζπληήξεζεο θαη ηερληθή έθζεζε.  

5.7. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.   

5.8. Γηα ηελ εμόθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζέκαηνο ζα 
πξνεγεζεί ε παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζύκθσλα κε 
ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.  

5.9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΒΚ/Γ΄ Κ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  ΜΤ 
Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 

 

 

 

 

 

mailto:kmarketaki@namfi.gr
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

πλνιηθή ηηκή 
(€, Υσξίο 

ΦΠΑ) 

1 
πληήξεζε ειηαθώλ 

ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο ΕΝΥ 

Σεκ 12 4.600,00 

πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο (€, Υσξίο ΦΠΑ) 4.600,00 

 

ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
ΓΗΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.    ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
Σκρεο Πξνκεζεηώλ 

 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζύληξηα Γ΄ Κ 

 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  16 Μαΐ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/110/94075/.755     
 

ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

 
ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Α/Α ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΤΛΘΚΩΝ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΕΜ.) 

ΣΘΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(€, ΥΩΡΘ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€, ΥΩΡΘ 

ΦΠΑ) 

1 
σνηήρηζη ηλιακών 

ζσζηημάηων παραγωγής 
Ζεζηού Νερού Υρήζης 

12 …………. …………. 

ΤΝΟΛΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (€, ΥΩΡΘ ΦΠΑ) …………. 

 
Υρόνος Παράδοζης Τπηρεζιών: 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
σνημμένα σποβάλλω: 
 

- Τπεύζσλε δήιωζε ζύκθωλα κε ηελ παράγραθο 2.2 ηες Σετληθής 
Προδηαγραθής 

 
Ημερομηνία 

 
…………………………………….. 
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ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘ ΦΡΑΓΘΔΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 
 

………………………... 
 

 

 κήλαρτος (Ι) Παληειεήκωλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
 
 

 

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  
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