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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8
Πόλη ΑΛΙΜΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 300
Τηλέφωνο 210 9989797 – 2109989585

210 9989418
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο B4@oaed.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων
Αρμόδιος για πληροφορίες επί της διακήρυξης

Λ.Αντώναρος
Μ. Τσαβαρή
Δ. Φωτεινού

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.oaed.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  o Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που ανήκει 
στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στο υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  η  παροχή  Γενικών  Δημόσιων 
Υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική  πρόσβαση  μέσω της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ www  .  oaed  .  gr  

β) Περαιτέρω  πληροφορίες  για  το  τεύχος  είναι  διαθέσιμες  από  την  Διεύθυνση 
Προμηθειών του ΟΑΕΔ στο  τηλ.  210 9989797 και για τα τεχνικά θέματα από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στο τηλ. 210 9989418

γ) Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση:  www. 
promitheus.gov.gr (EΣΗΔΗΣ)

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του συστήματος 
του ΕΣΗΔΗΣ

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Οργανισμός   Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού.  Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 
(Κ.Α.Ε. 9746 ) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018 .
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  η προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων σε 
όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού.               

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39717200-3

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  αναλυτικά στο ποσό των  680.140,00€ 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%  ήτοι 843.373,60€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.
Προσφορές υποβάλλονται και για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και  για το σύνολο της 
Επικράτειας και η ανάθεση της σύμβασης μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους 
αναδόχους.
Αναλυτικότερα ο συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ως 
ακολούθως :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΦΠΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΣΤΟ 

ΑΛΙΜΟ & ΣΟΛΩΜΟΥ 60 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

20.000,00 24.800,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & 

ΝΗΣΩΝ
180.000,00 223.200,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ

82.000,00 101.680,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

177.000,00 219.480,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 60.350,00 74.834,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

60.150,00 74.586,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
88.640,00 109.913,60

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 12.000,00 14.880,00

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I της παρούσας διακήρυξης. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1.      του  Ν.4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2.      του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171)

3.      του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107)

4.      του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016)

5.      του άρθρου 54 του Ν.4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017)

6.      του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017), ιδίως των άρθρων 47,118 & 119.

7.      Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171) 

8.      του Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ Α/63) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών»

9.      του  Π.Δ.  39/2017 (ΦΕΚ  Α/64/4-5-2017)  «Κανονισμός  Εξέτασης  Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»

10.    του Ν. 4320/2015 (άρθρ.37) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της  ανθρωπιστικής  κρίσης,  την  οργάνωση  της  Κυβέρνησης  και  των  Κυβερνητικών 
Οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) .

11.    του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση  
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

12.    του  Ν.4250/2014 (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

13.    του  Ν.4254/2014 (ΦΕΚ  85/Α/7-8-2014)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

14.    του  Ν.4152/2013 (ΦΕΚ  107/Α/09-05-2013)  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

15.    του  Ν.  4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013)  «Εθνικό Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 που τροποποίησε το 
άρθρο 68 του Ν.  3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/  15-07-2010)  «Νέο  Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

16.    του  άρθρου  35  N.4144/2013 (ΦΕΚ  Α/88/18-04-2013),  με  τις  οποίες  ο  ΟΑΕΔ  κατέστη 
καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ

17.    του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ/Α/52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» και 
τις  διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-04-2014).

18.    του  Ν.  4024/2011 (άρθρ.26)   (ΦΕΚ/Α/226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της  
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

19.    του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

20.    του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  
"Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες  διατάξεις”,   και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  23  του  ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ 21-11-2013.

21.    του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 
22.    του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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23.    του  Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α'  45)  “Κύρωση του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

24.    του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 

25.    του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
26.    του Π.Δ. 136/31-12-2011 (ΦΕΚ Β’ 267) «Περί καθορισμού κατώτατου ύψους των δαπανών 

που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο»
27.    του  ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 & Π.Δ. 189/2009
28.    του  Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29-06-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 
συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138) 

29.     της  Υ.Α.  Φ.  404/163/2013  (Β΄401) «Ρυθμίσεις  για  α)  τη  διαδικασία  και  τον  τρόπο 
ηλεκτρονικής  επιβεβαίωσης  της  λήψης  και  της  ασφαλούς  χρονοσήμανσης,  β)  τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά 
πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ 
φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» 

30.    της υπ’ αριθ.  190789/3.6.02 απόφασης του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 
(ΦΕΚ  754/B/19.6.02,«Παράλληλη  άσκηση  αρμοδιοτήτων»  όπως  τροποποιήθηκε  με  την 
αριθμό. 191041/24-07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

31.    της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις  δημόσιες προμήθειες  και  την κατάργηση της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ

32.    του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για 
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

33.    της ΥΑ  57654/22-05-2017 (ΦΕΚ  Β’  1781/23.5.2017)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

34.    της  ΥΑ  56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ  Β/1924/2-6-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και 
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»   των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων 
εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

35.    Το  με  αριθμό  19600/19-3-2018  πρωτογενές  αίτημα  της  υπηρεσίας 
(ΑΔΑM:18REQ002822532 2018-03-19).  

36.    Τις  με   αριθ. 742/20/20-3-2018  και  934/24/3-4-2018   αποφάσεις     του  Δ.Σ.  του 
Οργανισμού, με την οποία  εγκρίνεται η διενέργεια και το τεύχος αντίστοιχα του  Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού  Δημόσιου  Διεθνούς   Διαγωνισμού  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου 
που  θα  αναλάβει  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,  συνολικού  προϋπολογισμού  «680.140,00€» πλέον του  ΦΠΑ,  (24%) ή 
«843.373,60€» συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (24% ).

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/5/2018 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 15:30 μ.μ.
Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.   από την ημέρα Δευτέρα 30/4/2018 και ώρα 
15:00 μ.μ.
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1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
25/4/2018 ημέρα Τετάρτη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε: 
α)  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
β) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ  έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό : 56888
γ)  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  : 
www  .  oaed  .  gr    στην διαδρομή : Νέα & Ανακοινώσεις    ► Προμήθειες –Διαγωνισμοί  ΕΠΙΛΟΓΉ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΝΤΎΠΟΥ (ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) (αρχείο PDF) 

Προκήρυξη   (  περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύτηκε:   
στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και  εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπιστεί  με  το δίκαιο της 
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους 
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

                                                                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

       ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 8/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της 
σύμβασης,  καθώς και  όλες οι  ανταλλαγές πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το  αργότερο 
μέχρι και δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται  αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της παρούσας,  στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα  παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά 
διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και 
απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει  δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των  αναγκαίων  πληροφοριών  για  την  κατάρτιση  των  προσφορών  στις  ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (άρθρο 
60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 ).
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2.1.4 Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της σύμβασης έχει 
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι  προσφορές και  τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική 
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα 
αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της 
5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Επιτρέπεται  η  κατάθεση 
οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με 
τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται  από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε  από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016).
Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από 
επίσημη  μετάφρασή τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία  έχει  συνταχθεί  το  έγγραφο  (άρθρο  80  παρ.  10  ν.  4412/2016,  όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017/ Α 171).
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της  Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων από έναν  ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης

β) τον εκδότη

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται

δ) τον αριθμό της εγγύησης

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης)
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 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος 
χαρτοσήμου

η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής 
προσφορών, (άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017).
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης

ι)  την  ανάληψη υποχρέωσης από τον  εκδότη  της  εγγύησης να  καταβάλει  το  ποσό της 
εγγύησης ολικά ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών μετά  από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V  Ι της παρούσας     

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός  φορέας  συμμετείχε  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις 
οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 του 
ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 
παρ. 4 ν. 4412/2016).

Απαγορεύεται  επί  ποινή  αποκλεισμού  η  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  ενός  νομικού  ή 
φυσικού προσώπου με περισσότερες από μία προσφορές ανά τμήμα. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης, 
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
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Α)  για  το  σύνολο  των  υπό  προμήθεια  κλιματιστικών  μηχανημάτων  στο  ποσό  των 
13.602,80€.
Β) για κατάθεση προσφοράς ανά τμήμα οι  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ανέρχονται 
στα ποσά του αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
8, ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΣΤΟ 

ΑΛΙΜΟ & ΣΟΛΩΜΟΥ 60 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

20.000,00 400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & 

ΝΗΣΩΝ
180.000,00 3.600,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ

82.000,00 1.640,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

& ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

177.000,00 3.540,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 60.350,00 1.207,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60.150,00 1.203,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
88.640,00 1.772,8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 12.000,00 240

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και 
τον  όρο ότι  η  εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των  οικονομικών  φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, μετά (άρθρο 72 του ν. 
4412/2016) :
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την  άπρακτη πάροδο της  προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την  έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  
δ) στην  περίπτωση  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  κι  εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει  χώρα παραίτηση από το 
δικαίωμα  άσκησης  αυτών  ή  έχουν  απορριφθεί  αμετακλήτως  (περ.4  του  άρθρου  107 
Ν.4497/17)

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων
• αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής
• παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
• δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
• δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται  για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της 
απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την 
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L 192  της  31.7.2003,  σ.  54), 
καθώς και  όπως ορίζεται  στην  κείμενη νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού 
φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 
309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
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την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται, επίσης,  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος  του  οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό (περ.6 άρθρου 107 Ν.4497/17).
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  (περ. 7 άρθρου 107 Ν.4497/17): 
Στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις  περιπτώσεις Συνεταιρισμών,  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση ( παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προ-
στέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017).

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν  ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή 
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.

Αν  ο  προσφέρων είναι  Έλληνας πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή του  στην  Ελλάδα,  οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

ή/και 

γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 
αα) τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του 
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν 
αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες ελέγχους,  ή  ββ) δύο (2)  πράξεις  επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες 
προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες  ελέγχους. Οι  υπό  αα΄  και  ββ΄ 
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κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 
2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017).

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016.   Η  αθέτηση  της  υποχρέωσης  αυτής  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 
του άρθρου 73 (άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107  
περ. 1 του ν. 4497/2017).

(β) εάν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται  σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των 
καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του 
λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη  στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο  παρεμβατικά, 
μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια κατά  την  εκτέλεση 
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων κατά  την  παροχή  των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 
2.2.8.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές πληροφορίες που  ενδέχεται  να  του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει  εξ 
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά  του,  για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα 
συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  και  καταλαμβάνει  τη 
συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
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σχετικού γεγονότος. (παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρ-
θρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης,  όταν αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει  σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στο τεύχος της σύμβασης μπορεί να προσκομίζει  στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται  στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 
διατάξεις,  με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 
7 άρθρου 73 ν. 4412/2016).

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η  ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης  
απαιτείται  να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το  
αντικείμενο της προμήθειας.   Οι οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγκατεστημένοι  σε κράτος  
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα που τηρούνται  στο  κράτος εγκατάστασής  τους  ή  να  
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος  
Α΄  του  ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση οικονομικών  φορέων εγκατεστημένων σε  κράτος  
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει  
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν  
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης  
δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι  
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων, 
απαιτείται  ο  μέσος όρος του κύκλου εργασιών  των τριών (3)  τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων (ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται εφόσον αυτός είναι μικρότερος)  να είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος από το 100% του προϋπολογισμού για τον οποίο θα κατατεθεί 
προσφορά. 
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών /Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση 
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
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διαθέτουν  την  αναγκαία  υποδομή,  προσωπικό,  μέσα  και  εξοπλισμό  προκειμένου  να 
διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν επιτυχώς την υπό ανάθεση σύμβαση 
Συγκεκριμένα  απαιτείται  να  έχουν  υπογράψει  τουλάχιστον  τρεις  (3)  συμβάσεις, 
αναλόγου φύσεως με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Επίσης  οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τα κάτωθι:
α) Ο προσφέρων να προσκομίσει  πιστοποιητικό  ποιότητας με  το πρότυπο  ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού εν ισχύ
β) Ο κατασκευαστής του υπό προμήθεια εξοπλισμού να πληροί τις προδιαγραφές 
ISO 9001:2008
γ) Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε CE ή ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου 
διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 
4412/2016).  Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν στη διάθεσή τους,  τους 
αναγκαίους  πόρους,  με  την  προσκόμιση  της  σχετικής  δέσμευσης  των  φορέων  στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων όσον  αφορά  τα 
κριτήρια  που  σχετίζονται  με  την  απαιτούμενη  με  τη  διακήρυξη  οικονομική  και 
χρηματοοικονομική  επάρκεια,  οι   εν  λόγω οικονομικοί  φορείς  και  αυτοί  στους  οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3  και 
β) πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων  2.2.4,  2.2.5  &  2.2.6  της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής,  το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  1  και  3  του  ν.  4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα  Παράρτημα  5,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος.
Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως  προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού της παραγρ. 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να 
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για 
συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης. (άρθρο  79Α  ν.  4412/2016,  το  οποίο  
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017)
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται  στις παραγράφους  2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου  105  παρ.  3  περ.  γ  του  ν.  
4412/2016.
Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφο  2.2.7. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της 
παρούσας και  ότι  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.7).
Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα  στην  ικανότητα  του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και  στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει  τη δυνατότητα να λαμβάνει  τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω δικαιολογητικά  και  αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:
α)   για την παράγραφο 2.2.3.1   απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
 Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του 
διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω οικονομικού  φορέα  ή  στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, ήτοι

• Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
• τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε, 
• τους νόμιμους εκπροσώπους του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  
• όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι 

συνεταιρισμός  

β)   για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄   
πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή 
χώρας.  
Ειδικότερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
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δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το  Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
Η  μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή  όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας.

Οι  αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην 
οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3  υπεύθυνη  δήλωση  του 
προσφέροντος  οικονομικού φορέα ότι  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του  οι  οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού της  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς. Σε  περίπτωση  που  η  έκδοση  του  εν  λόγω 
πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, θα  προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση

γ)   για την παράγραφο 2.2.3.7.   
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν έχει  εκδοθεί  σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν  πιστοποιητικό  /  βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  μητρώου  του 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους. Στην περίπτωση που η 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται  ένορκη 
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  ενώπιο  αρμόδιας  δικαστικής  ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικό φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του 
αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  
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Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας της 
παραγράφου  2.2.5 απαιτείται  ο  μέσος  όρος του  κύκλου  εργασιών των  τριών τελευταίων 
οικονομικών χρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το 100% του προϋπολογισμού 
του προσφερόμενου τμήματος. 
Για το λόγο αυτό οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
α ) Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  δημοσιευμένων ισολογισμών  των  τριών  (3) 
τελευταίων  διαχειριστικών χρήσεων  σε   περίπτωση  που  υποχρεούνται  στην  έκδοση 
Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα 
με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος) , ή 
β)  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986,  του  συνολικού  ύψους  του  ετήσιου  κύκλου 
εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση 
Ισολογισμών,  στην  οποία  θα  δηλώνουν  το  γενικό  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  (όλες  οι 
δραστηριότητες)  ανά  έτος,  με  συνημμένα  τα  αντίστοιχα  αντίγραφα  των  φορολογικών 
δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό 
διάστημα  που  αντιστοιχεί  στις  τρείς  (3)  χρήσεις  ή  για  όσο  διάστημα  δραστηριοποιείται 
εφόσον αυτό είναι μικρότερο, προς επιβεβαίωση του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης 
Δήλωσης. 
Σε  περίπτωση  που  ο  Οικονομικός  Φορέας  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα 
μικρότερο  των  τριών  (3)  οικονομικών  χρήσεων,  τότε  ο  μέσος  όρος  κύκλου  εργασιών 
προκύπτει από τα οικονομικά έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις, αναλόγου φύσεως με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη  τριετία ,  με αναφορά 
του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.   

Ο κατάλογος  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:  

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙ

ΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(από –έως)

ΠΡΟΥΠ
Ο

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι
σμός )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(τύπος & 
ημερομηνία)

Σημειώνεται  ότι  όπου «Στοιχείο Τεκμηρίωσης» ενδεικτικά υποβάλλεται  βεβαίωση 
καλής  εκτέλεσης  ή  συμβάσεις  και  παραστατικά  τιμολόγησης  ή  ανάλογο  πιστοποιητικό 
Δημοσίας Αρχής ή δήλωση πελάτη-ιδιώτη κατά περίπτωση:  

α. αν  ο  πελάτης-  αποδέκτης  είναι  αναθέτουσα  αρχή,  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την  αρμόδια Δημόσια Αρχή 

β.  αν  ο  πελάτης-αποδέκτης  είναι  ιδιωτικός  φορέας,  ως   στοιχείο  τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται  βεβαίωση του ιδιώτη ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του 
οικονομικού φορέα. 

Επίσης  οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τα κάτωθι:
α) Ο προσφέρων να προσκομίσει  πιστοποιητικό  ποιότητας με  το πρότυπο  ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού εν ισχύ
β) Ο κατασκευαστής του υπό προμήθεια εξοπλισμού να πληροί τις προδιαγραφές 
ISO 9000:2008
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γ) Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε CE ή ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου 
διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 
ο  οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση 
νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα 
πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν. 
4412/2016,  μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο  από την  αρμόδια  αρχή ή  το  πιστοποιητικό  που εκδίδεται  από τον  αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο 
Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο  καταλληλόλητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν. 
4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά
μόνο βάσει της τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση τις  απαιτήσεις  που ορίζονται  για  το  σύνολο  της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας  ή ανά τμήμα. Στην οικονομική προσφορά θα 
πρέπει να υπολογισθούν και τα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται 
υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά  είτε  από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά, 
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του 
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική 
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»..

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια-
θέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκε-
κριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπί-
στευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  56902/215/56902/215/19-05-2017 
(ΦΕΚ Β/1924/2-6-2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) 
και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 
Υ.Α. 

Συγκεκριμένα  οι  οικονομικοί  φορείς  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και  την  εγγραφή  των 
στελεχών τους  παρέχοντας τις  απαραίτητες  πληροφορίες και  αποδεχόμενοι  τους  όρους 
χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως:
1. Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογι-
κού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν 
από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 
του Συστήματος.
2. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δια-
θέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγρα-
φή τους:
α) είτε  συμπληρώνοντας  τον  αντίστοιχο  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification 
Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα.
β) είτε  βάσει  της  συμμόρφωσης  με  το  σύστημα  Secur  eidenTityacrOssboRderslinKed 
(STORK).
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει  σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης 
και χρήσης του Συστήματος.
3.Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στή-
ριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας:
-   είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
 -  είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable 
Document Format (PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται 
και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονο-
μικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορ-
φή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 
πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα 
τον υποψήφιο χρήστη.
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της  προσφοράς και  οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά» στον  οποίο 
περιλαμβάνεται  η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

• Διευκρινίζεται  ότι  όπου αναγράφεται  (υπό)  φάκελος,  νοείται  η  σχετική  κατηγορία  
επισυναπτόμενων  αρχείων  στο  σύστημα  ηλεκτρονικής  διενέργειας  του  παρόντος  
διαγωνισμού .

Από τον  προσφέροντα  σημαίνονται  με  χρήση του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης  τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 
τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά 
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην 
συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται  
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου  
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το  
σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το  
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  οι  οικονομικοί  όροι  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  
σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  οι  οικονομικοί  φορείς  
επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και  δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται  από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και  εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών,  χωρίς  να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και  δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην 
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αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και  δικαιολογητικά είναι  ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  τα 
πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και  τα  έγγραφα που φέρουν τη  Σφραγίδα της  Χάγης 
(Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη μορφή στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η   αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί   από  προσφέροντες  και  υποψήφιους  σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.

Ο  σφραγισμένος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY :
«………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «……/………/2018» 
( Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

Αναλυτικότερα  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45). 
διευκρινίζονται τα εξής :

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων  των  δημοσίων  εγγράφων,  που  έχουν  εκδοθεί  από  τις  υπηρεσίες  και  τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
επικυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τα  τελευταία  είναι  νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). 
Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE),  οι  οποίες απορρέουν 
από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

3. Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
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από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Όσα  δικαιολογητικά  της  προσφοράς  απαιτείται  να  υποβληθούν  σε  έντυπη  μορφή,  δεν 
πρέπει να έχουν  ξέσματα , σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. 

Η   αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί   από  προσφέροντες  και  υποψήφιους  σε 
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  σε 
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που 
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη 
διαγωνιστική  διαδικασία  περιλαμβάνουν:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την 
εγγύηση συμμετοχής,  όπως προβλέπεται  στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και  τα άρθρα 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 
1 και 3 του άρθρου 79 Ν.4412/2016,  ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.
Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  (άρθρο 79Α Ν.4412/2016, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 Ν.4497/17) ως  προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως  εκπρόσωπος  του οικονομικού φορέα νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος αυτού,  όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να 
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 79Α Ν.4412/2016).
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Επισημαίνεται ότι πέραν των οριζομένων στη διακήρυξη πληροφορίες που αφορούν την 
σύνταξη,  δημοσίευση  και  υποβολή  του  παρέχονται  για  τους  οικονομικούς  φορείς  στον 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και 
στις εξής ηλεκτρονικές πύλες: 
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
- http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)

Β)  Η εγγυητική  επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται  σε  έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν 
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2  Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που  έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στην Ενότητα  «Τεχνικές  Προδιαγραφές  –
Απαιτήσεις»  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ της  Διακήρυξης  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf . 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως 
άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. 
Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάτι  τέτοιο,  η  προσφορά  αποκλείεται  από  περαιτέρω 
αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. 
Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 
αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα 
είναι υπεύθυνο του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού. 
Επίσης οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης του 
παραρτήματος II θα το υπογράψουν ψηφιακά και θα το επισυνάψουν σε μορφή *pdf 
μαζί με την τεχνική τους προσφορά. 

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και 
υποβολής οικονομικών προσφορών

Στον υποφάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από την διακήρυξη οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς.
1.  Η  οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά,  επί ποινή  απορρίψεως,  στον 
υποφάκελο  «Οικονομική  Προσφορά».  Η  «Οικονομική  Προσφορά»  συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, 
το σύστημα  παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή  pdf,  το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθεση περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον,  η οικονομική προσφορά δεν έχει  αποτυπωθεί  σωστά στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος,  ο προσφέρων μπορεί  να επισυνάψει  ψηφιακά υπογεγραμμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς.
2.  Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων εκτός 
του ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
3. Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ή  κατά  παρέκκλιση  των  απαιτήσεων  της  διακήρυξης 
υποβολής,  δικαιολογητικών  του  υποφακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  η  προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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4. Δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  υποχρεωτικά  σε 
απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 
προσφοράς στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»-«Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, 
δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  σε  απόρριψη  της 
προσφοράς  (λόγω  μη  εύρεσης  κατά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  -  «Τεχνική  Προσφορά»),  η  εκ  παραδρομής  υποβολής 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
5.  Οι προσφερόμενες τιμές είναι  σταθερές  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
6.   Ως  απαράδεκτες  θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή. 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατό ογδόντα (180) 
ημερολογιακές  ημέρες  από  την  επόμενη  ημέρα  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του 
Διαγωνισμού (παρ. 4, άρθρο 97 του ν. 4412/2016). 
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από τη  Διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί  να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με  αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 
και  την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια (180 ημέρες).
Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της 
προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται, εκτός  αν  η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη 
διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν είτε  να  παρατείνουν την  προσφορά και  την  εγγύηση 
συμμετοχής  τους,  εφόσον τους ζητηθεί  πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η  οποία  δεν υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο και  με  το  περιεχόμενο που 
ορίζεται  πιο  πάνω  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής 
προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας (άρθρα 92 
έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16)

β) η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ 
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με  κοινά μέλη,  καθώς και  στην  περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,  κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική  Προσφορά»  την  Πέμπτη  7/6/2018  και  ώρα  11:00  π.μ.  δηλαδή 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 
ημέρα Πέμπτη 31/5/2018 και  ώρα 15:30μ.μ.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  προσωρινού 
Αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει  
σε  επόμενο  στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα 
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη των  πτυχών εκείνων της  κάθε  προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα /ειδοποίηση 
που παράγεται αυτόματα από το σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) . 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους 
φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές  επιστολές  προκειμένου  να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016)

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει  στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών  προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  μόνο  στην  αναθέτουσα  αρχή,  προκειμένου  η 
τελευταία  να  ορίσει  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  του  (υπο)φακέλου  των 
οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
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δ) Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του  προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω 
πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές  (άρθρο 90 
παρ.1  Ν.4412/2016).  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται 
ότι  τα  αποτελέσματα  της  κλήρωσης  ενσωματώνονται  ομοίως  στην  ως  κατωτέρω  
ενιαία απόφαση
Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία 
επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων -«Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» (εδάφιο γ της παρ. 4 
του άρθρου 100,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  18 του ν. 4497/2017), η 
οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος  στον προσφέροντα (άρθρο 103 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 19 του άρθρου 107 Ν.4497/17), στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  κατακύρωσης, ήτοι:
1)  τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου καθώς και παραστατικό 
εκπροσώπησης, σε περίπτωση  που συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ  υποβάλλει:
• ΦΕΚ σύστασης.
• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί 

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστα-
τικού (εφόσον υπάρχει)  με το αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση της υπο-
χρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ τις ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον υπάρχουν νε-
ότερες καταχωρήσεις)

• ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκ-
προσώπησης του νομικού προσώπου και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δη-
μοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον υπάρχει)

• Πρακτικό Δ.Σ (για τις Α.Ε.) ή πρακτικό συνέλευσης των εταίρων (για τις ΕΠΕ), στο 
οποίο περιέχεται:  α)  έγκριση συμμετοχής  στον παρόντα διαγωνισμό,  β)  εξουσιο-
δότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) 
για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται 
από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
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• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

• Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία .

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:
- Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις έως την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις.
- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  
- Πράξη του αρμόδιου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) στην οποία περιέχεται: α) 

έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β)  εξουσιοδότηση  αντικλήτου 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και 
υποβολή της Προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει:
- Αντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  και  σε  περίπτωση  που  αυτό  δεν  είναι 

κωδικοποιημένο  θα  προσκομιστούν  αντίγραφα  όλων  των  προγενεστέρων 
τροποποιητικών.

- Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία 

- Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί  έγκρισης συμμετοχής  στο διαγωνισμό 
στην  οποία  μπορεί  να  περιέχεται  και  εξουσιοδότηση  αντικλήτου  (εφόσον  αυτό 
προβλέπεται  από  το  καταστατικό  της  υποψήφιας  αναδόχου)  για  υπογραφή  και 
υποβολή της προσφοράς, σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από 
τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει:
- Τα δικαιολογητικά σύστασης του.
- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και 
- Για  κάθε  μέλος  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας  όλα  τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής, 

ανάλογα  με  την  περίπτωση  (ημεδαπό/  αλλοδαπό  φυσικό  πρόσωπο,  ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

- Πράξη  του  αρμόδιου  οργάνου  κάθε  Μέλους  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  από το 
οποίο  να  προκύπτει  η  έγκριση του  για  τη  συμμετοχή  του Μέλους  στην  Ένωση/ 
Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.

Ε. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει:
- Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομι-

κή Υπηρεσία
ΣΤ. Εάν ο προσφέρων έχει άλλη νομική μορφή τα δικαιολογητικά προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης .

2)            Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου   
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016. 
Η  υποχρέωση προσκόμισης  του  ως  άνω αποσπάσματος  αφορά  και  τα  πρόσωπα του 
δεύτερου  εδαφίου  της  παρ.  1  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016,  δηλαδή  μέλη  του 
διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τους 
έχοντες εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και συγκεκριμένα 
(περ.7 άρθρου 107 Ν.4497/17)  : 
α) τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή 
Εταιρεία  Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), 
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γ)  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  αστικός 
συνεταιρισμός  
δ)  το  φυσικό πρόσωπο που ασκεί  την αντίστοιχη δραστηριότητα   στην  περίπτωση της 
ατομικής επιχείρησης. 
Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει 
καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 
έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης .

3)            Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής   ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι  ο  Προσφέρων  δεν  τελεί    υπό  πτώχευση,  ότι    δεν  τελεί  υπό  διαδικασία   
κήρυξης σε πτώχευση.  πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Ειδικότερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν  προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
Αν  το  κράτος  –  μέλος  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου επαγγελματικού ή  εμπορικού οργανισμού του κράτους  – 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/16) .

4)            Πιστοποιητικό   όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω ειδοποίησης,  είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής).
Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές 

5)            Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής  ,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
κατά   την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης   είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του.  

6)            Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου    (Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του 
Ν. 4412/2016), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό  
επάγγελμά του κατά περίπτωση  την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.

7  ) Υ  πεύθυνη Δήλωση   του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  α) δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και β) δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι  περιπτώσεις αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.3 
(πλην της παραγρ. 2.2.3.3 περ. β΄ )
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8) Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
α ) Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  δημοσιευμένων  ισολογισμών  των  τριών  (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων σε  περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση 
Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα 
με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος) , ή 
β) Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986,  του  συνολικού  ύψους  του  ετήσιου 
κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια,  σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται 
στην έκδοση Ισολογισμών, στην οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
(όλες  οι  δραστηριότητες)  ανά  έτος,  συμπεριλαμβανομένου  των  αντίστοιχων 
αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή 
των  εντύπων  Ε3  και  Ε5  για  το  χρονικό  διάστημα  που  αντιστοιχεί  στις  τρείς  (3) 
χρήσεις ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται εφόσον αυτό είναι μικρότερο, προς 
επιβεβαίωση του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. 
Η τελευταία χρήση που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία είναι αυτή για την οποία έχει 
παρέλθει  η  προθεσμία  εμπρόθεσμης  δημοσίευσης  του  Ισολογισμού  ή  υποβολής  της 
Φορολογικής Δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται και  από τους αλλοδαπούς Προσφέροντες, ενώ στις 
περιπτώσεις που η δημοσίευσή τους δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών 
νομοθεσία της χώρας τους, υποβάλλονται σχετικά ισοδύναμα έγγραφα θεωρημένα από την 
αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή. 

9)   Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς  προσκομίζουν  κατάλογο των κυριότερων  συμβάσεων παρόμοιων προμηθειών 
-υπηρεσιών  που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη  τριετία,  με αναφορά  του 
αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.   
Ο κατάλογος  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:  

α
/
α 

ΠΕΛΑΤ
ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 
ΠΡΟΜΗΘΕ
ΙΑΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ   (από  –
έως) 

ΠΡΟΥΠ
Ο-
ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ  ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ  ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 
(προϋπολογ
ισμός ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Σ 
 (τύπος  & 
ημερομηνία) 

Σημειώνεται ότι όπου «Στοιχείο Τεκμηρίωσης» ενδεικτικά  υποβάλλεται βεβαίωση 
καλής  εκτέλεσης  ή  συμβάσεις  και  παραστατικά  τιμολόγησης  ή  ανάλογο  πιστοποιητικό 
Δημοσίας Αρχής ή δήλωση πελάτη-ιδιώτη κατά περίπτωση:  

α. αν  ο  πελάτης-  αποδέκτης  είναι  αναθέτουσα  αρχή,  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την  αρμόδια Δημόσια Αρχή 

β.  αν  ο  πελάτης-αποδέκτης  είναι  ιδιωτικός  φορέας,  ως   στοιχείο  τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται  βεβαίωση του ιδιώτη ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του 
οικονομικού φορέα. 

Σε  περίπτωση Ένωσης ή  Κοινοπραξίας  η  ως άνω προϋπόθεση πρέπει  να  καλύπτεται 
αθροιστικά  από  τα  μέλη  της  Ένωσης  Κοινοπραξίας.  Η  έλλειψη  της  παραπάνω 
προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά του υποψηφίου απαράδεκτη.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

10)  Για την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής τους  με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
α)  πιστοποιητικό   ποιότητας σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ISO 9001:2008  ή  ισοδύναμο 
αυτού εν ισχύ.
β) Υπεύθυνη δήλωση του  κατασκευαστή του υπό προμήθεια εξοπλισμού ότι  πληροί τις 
προδιαγραφές ISO  9001:2008
γ) Πιστοποιητικά του εξοπλισμού που να αποδεικνύουν  ότι  πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε 
CE ή ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού 

11) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς. Σε  περίπτωση  που  η 
έκδοση του εν λόγω  πιστοποιητικού δεν είναι  εφικτή,  θα  προσκομίζεται ένορκη 
βεβαίωση
Διευκρινίσεις: 

1. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονο-
μικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση

2. Σε περίπτωση που  οι  αρμόδιες  αρχές  βεβαιώνουν  ότι  ορισμένα από τα  πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει,  επί ποινή αποκλει-
σμού,  να  αναπληρωθούν με  ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου  ή,  στις  περι-
πτώσεις  όπου δεν προβλέπεται  η ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελ-
ματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορ-
κη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογη-
τικών συμμετοχής.

3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίη-
σης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλή-
ρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα καταχω-
ρούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

4. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη και αρμοδίως επικυρωμένη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό 
ανάδοχο/οικονομικό φορέα »), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής τους . Όταν υπογράφονται από τον  ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.   Με  την  παραλαβή  των  ως  άνω  δικαιολογητικών,  το  σύστημα  εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ 
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητι-
κών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλή-
θηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει  ή να τα συ-
μπληρώσει εντός    πέντε (5) ημερών   από την κοινοποίηση σχετικής   έγγραφης, μέσω του 
Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την 
ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για   δεκαπέντε (15) επιπλέον   ημέρες.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητι-
κών που κατατέθηκαν. 

Η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου  απορρίπτεται (άρθρο  103  Ν.4412/2017, 
όπως τροποποιήθηκε με τις περ. 20,21,22 του άρθρου 107 Ν.4497/2017), και καταπί-
πτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρω-
τότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii)  από τα  δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και  εμπροθέσμως,  δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας  Διακήρυξης. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για με-
ταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρω-
παϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν  ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμι-
ση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει  υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδεί-
ξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικα-
σία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο 
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε : 
α) είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, 
β) είτε για κατακύρωση  της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 
3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της  παραγράφου 2.2.9.2. και  μόνον στην 
περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  και 
ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση (άρθρο 
105  παρ.  3  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  26  του  ν. 
4497/2017).
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Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες  από την  κοινοποίηση της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το συμφωνητικό  έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
(εφαρμογή διατάξεων άρθρων 360 του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 
39/2017)

Α)  Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος,  ο οποίος έχει  ή  είχε  συμφέρον να του ανατεθεί  συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί  ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  υποχρεούται  ,  να  ασκήσει  προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν.4412/2016) .

Η  άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων  βοηθημάτων   κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  ή  παραλείψεων  των 
αναθετουσών αρχών (άρθρο 360 παρ. 2 ν.4412/2016) . 

Δεν  επιτρέπεται  η  άσκηση  άλλης  διοικητικής  προσφυγής  κατά  των  εκτελεστών 
πράξεων  ή  παραλήψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή (άρθρο 360 παρ. 3 ν.  
4412/2016) . 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής  κατά απόφασης της ΑΕΠΠ 
(άρθρο 362 παρ. 4 ν. 4412/2016) .

Συγκεκριμένα με την ως άνω  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., ο ενδιαφε-
ρόμενος οικονομικός φορές μπορεί  να αιτηθεί :

− Προσωρινή προστασία (άρθρο 366 Ν.4412/2016) 
− Ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  (άρθρο 
367 παρ. 2 Ν.4412/2016)) 
− Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης που έχει παρανόμως συναφθεί (άρθρα 368 έως 
370 Ν.4412/2016)).

Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που έχει υποστεί / ενδέχεται να υποστεί 
ζημία από απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 
Ν.4412/2016, δικαιούται δικαστικής προστασίας: ήτοι, 
να ασκήσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης και  αίτηση για την ακύρωσή  της εν λόγω 
απόφασης της ΑΕΠΠ ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων του αρ. 372 του ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα  να ασκήσει τα ίδια - με τον οικονομικό φορέα - ως 
άνω αναφερόμενα ένδικα βοηθήματα, εφόσον η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προ-
σφυγή του οικονομικού φορέα (άρθρα 372 Ν.4412/2016 και 18 ΠΔ 39/2017).

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής , σύμφωνα με τη  διάταξη του  
άρθρου 361 του ν. 4412/2016 σε περίπτωση άσκησής της   : 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι: 
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο  οικονομικό  τομέα,  αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με  ηλεκτρονικά 
μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα,  αν  χρησιμοποιήθηκαν  άλλα  μέσα 
επικοινωνίας , άλλως , 
γ)  δέκα (10)  ημέρες από την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη  γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενο οικονομικό τομέα . 

Ειδικά για  την  άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,  η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται  μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση 
στο ΚΗΜΔΗΣ 

κατά παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  είναι :

δεκαπέντε  (15)  ημέρες από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της  προσβαλλόμενης 
παράλειψης.   

Η προδικαστική προσφυγή  υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου  της  προσφυγής  όπως  αυτό  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Ι   του  ΠΔ/τος   39 
τεύχος  Α΄64/04-05-2017  και    κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Ως ημερομηνία  υποβολής  της  προσφυγής  θεωρείται  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής 
καταχώρησης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού  .   
Η προσφυγή  κοινοποιείται  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στην  Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ)   και  μέχρι  την  έναρξη λειτουργίας του συστήματος 
κατάθεσης  προσφυγών  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στην  ΑΕΕΠ,  η  προσφυγή 
κατατίθεται  εγγράφως  στο  πρωτόκολλο  της  ΑΕΕΠ  ή  με  ταχυδρομική  αποστολή  επί 
αποδείξει ή με τηλεμοιοτυπία .   

Η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών : 

(α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο 
τρίτο ο οποίος μπορεί  να θίγεται  από την αποδοχή της  προσφυγής ,  προκειμένου να 
ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασης του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 362 , και 

(β)  διαβιβάζει  στην  ΑΕΠΠ,  το  αργότερο  εντός  δέκα  (10)  ημερών από  την  ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης , τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα 
από αποδεικτικά  κοινοποίησης της  περίπτωσης α’  της  παρ.  1,  στους  ενδιαφερόμενους 
τρίτους.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  στις απόψεις της να παραθέσει  αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016) . 

Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη 
συμμόρφωση  της  αναθέτουσας  αρχής  με  την  παρ.  1  (α)  .  Εάν  διαπιστώσει  ότι  η 
αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α) , η κοινοποίηση γίνεται με 
μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 362 (άρθρο 365 παρ. 5 του Ν. 4412/2016). 
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Οι  χρήστες  -  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της 
προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Γ) Παράβολο  υπέρ του Δημοσίου, ως στοιχείο του παραδεκτού της προσφυγής (άρθρο 
363 Ν.4412/2016):
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  από  τον 
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 
0,50  τις  εκατό  (0,50%)  της  προϋπολογισθείσας  αξίας  (χωρίς  ΦΠΑ  )   της  σχετικής 
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 

Το  παράβολο  επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει  
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια  πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.  

Δ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 364 Ν.4412/2016) :
Η  προθεσμία για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκηση  της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης  επί ποινή ακυρότητας  αυτής  , σύμφωνα με το 
άρθρο 368 του ν. 4412/2016 . Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  εκτός  της  περίπτωσης 
αιτήματος για προσωρινά μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 
του  ν.4412/2016) . 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 
αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται  στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η  άσκηση  αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και του ΠΔ 
39/2017.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία  ανάθεσης,  για  τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  106  του  ν. 
4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή 
στην περίπτωση που τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται  
τμηματικά αποδεσμεύονται  τμηματικά,  κατά  το  ποσό  που  αναλογεί  στην  αξία  του 
μέρους  του  τμήματος  των  υλικών   που  παραλήφθηκε  οριστικά μετά  την  οριστική 
ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει 
εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Για κάθε διαφορά που δεν 
είναι  δυνατόν  να  επιλυθεί  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω οριζόμενα,  αρμόδια  θα  είναι  τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην  Αθήνα.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης  ο  ανάδοχος τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις  συμβάσεις  προμηθειών  προϊόντων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί 
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 
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ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών 
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο-
.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 
ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου 
εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. 

4.4 Υπεργολαβία
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης είτε στο σύνολο της είτε σε 
τμήματα αυτής σε υπεργολάβο. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της 
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι  κείμενες διατάξεις,  να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση δεν  έπρεπε να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω σοβαρής  παραβίασης  των 
υποχρεώσεων που υπέχει  από τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει  
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το  100% της  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των  κλιματιστικών 
μηχανημάτων 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α.  ,  με  την  κατάθεση      ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει  τη διαφορά   
μεταξύ  του  ποσού  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλόμενης 
προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την 
καταβολή του υπολοίπου ποσοστού 50% μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας-
υπηρεσίας.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος 
επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό  με αριθμ.36 άρθρου 107 Ν.4497/17) , καθώς και 
κάθε  άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε  ζητηθεί  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως 
ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  

Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 
Από  την  καθαρή  αξία  του  τιμολογίου  αφαιρούνται  όλες  οι  ανωτέρω κρατήσεις  και  στο 
υπόλοιπο γίνεται  κράτηση 4% στην καθαρή αξία για την προμήθεια ειδών που αποτελεί 
και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος (αρ. 24 του ν.2198/94). 
Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  επί  της  αξίας  των  τιμολογίων  βαρύνει  την 
Αναθέτουσα Αρχή και είναι 24%.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθρο 203 Ν.4412/16)  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
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που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμ-
μορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμ-
βαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί  
τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον  οικονομικό φορέα που κηρύσσεται  έκπτωτος  από την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρα-
κάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβα-
ση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον 
ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 
από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκ-
δοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επι-
τοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρ-
θρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότη-
τας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του ν. 4412/2016).

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδο-
θέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδο-
ση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  που  παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανω-
τέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, 
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμι-
ση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον 
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται ανα-
λόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυ-
νάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
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(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου (άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017).

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης  και εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων 
6.1.1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  κλιματιστικά  μηχανήματα  και  να  τα 
εγκαταστήσει μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  Ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των κλιματιστικών μηχανημάτων  μπορεί να παρατείνεται, 
πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 
άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον 
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται  χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη 
παράδοση  των  συμβατικών  ειδών,  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν. 
4412/2016.

6.1.2.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και  την  επιτροπή παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στους καθορισμένους τόπους παράδοσης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.1.4. Εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων 
-Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου 
επιλογής  του  Οργανισμού  και  θα  ακολουθηθούν  πιστά  οι  υποδείξεις  των  αρμόδιων 
υπαλλήλων,  ασχέτως  του  απαιτούμενου  μήκους  σωληνώσεων,  εντός  πάντα  των 
προβλεπόμενων ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.

- Η διάταξη και όδευση των σωληνώσεων θα γίνει με τρόπο γενικά αποδεκτό. Η μόνωση 
των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού σε  όλο το  μήκος  τους  θα  γίνει  με  χρήση ελαστικών 
σωλήνων τύπου Armaflex και τελική επένδυση με αυτοκόλλητη ταινία του ιδίου τύπου.

- Οι αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών θα οδηγηθούν σε σημεία σύμφωνα 
με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων της εκάστοτε Υπηρεσίας.

-  Οι  εξωτερικές  μονάδες  των  κλιματιστικών  συσκευών θα  τοποθετηθούν  εξωτερικά  του 
κτιρίου σε μεταλλικές βάσεις βαμμένες με αντισκωρική βαφή, και θα στηρίζονται στον τοίχο 
ή στο δάπεδο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με το φορτίο που θα φέρουν.

-Τα  παραγόμενα  συμπυκνώματα  (ψύξης-θέρμανσης)  της  εξωτερικής  μονάδας  θα 
αποχετεύονται μέσω του αποχετευτικού στομίου, στο αποχετευτικό δίκτυο, εκτός αν αυτό 
καθίσταται αδύνατον λόγω ιδιαιτεροτήτων των κτιρίων.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το σχετικό 
παράρτημα της παρούσας. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση 
αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει 
να  προηγηθούν  όλοι  οι  απαιτούμενοι  έλεγχοι,  η  επίδειξη  λειτουργίας  και  γενικά  η 
επαλήθευση των τεχνικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών του.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Μηχανήματα που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 
μπορούν  να  παραπέμπονται  για  επανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής 
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 
του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  μηχανημάτων   και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι 
η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια, με  κάθε  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του 
Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου 
οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα 
μηχανήματα  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την  απόφαση  αυτή  η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται  με  απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην  οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 
την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω  παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά 
πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν 
επιστρέφονται  πριν  από την  ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη  σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται  για  την  αντικατάσταση δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω  εκπρόθεσμηςπαράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή 
λειτουργία του  αντικειμένου  της  προμήθειας. Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της 
εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη  συντήρηση  και  να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συμπιεστή για το 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος 
για διάστημα τουλάχιστον δύο (2)  ετών  από την  οριστική παραλαβή του,  κατά τους 
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όρους  της  διακήρυξης  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Η  δέσμευση  αυτή  θα  γίνεται  με 
κατάθεση  σχετικής  έγγραφης  βεβαίωσης  του  ιδίου  κατά  την  παραλαβή  των 
κλιματιστικών μονάδων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ  Α  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  –  TEXNIKEΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια  κλιματιστικών  μηχανημάτων  διαφόρων  τύπων  για  τις  υπηρεσίες  του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε όλη την Ελλάδα

- ---------------------------------ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ---------------------

1. Η εσωτερική και εξωτερική μονάδα θα συνδέονται μεταξύ τους με τους απαραίτη-
τους σωλήνες κατάλληλα μονωμένους με θερμομονωτικό υλικό και τα αντίστοιχα κα-
λώδια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

2. Η κλιματιστική συσκευή θα έχει ηλεκτρονικό ασύρματο τηλεχειριστήριο και ρύθμιση 
τεσσάρων ταχυτήτων (auto-high-medium-low). Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργί-
ας, ηλεκτρονικό θερμοστάτη και θα πραγματοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες: ψύξη-
θέρμανση-αφύγρανση-αυτόματη απόψυξη

3. Θα έχει αυτόματο σύστημα προστασίας της μονάδας στις χαμηλές εξωτερικές θερ-
μοκρασίες το χειμώνα (auto deforst) και λοιπές διατάξεις προστασίας της συσκευής.

4.  Η συσκευή θα είναι επώνυμου και φερέγγυου εργοστασίου κατασκευής και θα συ-
νοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης, καθώς και από το τηλεχειριστή-
ριο της. Από τα φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να προκύπτει η συμμόρφωση της 
με τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Συσκευές που δε διαθέτουν σήμανση 
CE θα αποκλείονται.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συμπιεστή για το 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) έτη και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος για 
διάστημα τουλάχιστον  δύο (2)  ετών από την οριστική παραλαβή του,  κατά τους 
όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με 
κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ιδίου κατά την παραλαβή των 
κλιματιστικών μονάδων.

6. Η  ηλεκτρική  τροφοδοσία  της  κλιματιστικής  συσκευής  θα  γίνει  με  καλώδια  ΝΥΜ 
3Χ2,5mm2 για μονοφασική παροχή ή ΝΥΜ 5Χ4mm2 για τριφασική παροχή και με 
αντίστοιχη ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα ανάλογα με τις απαιτήσεις του μηχανή-
ματος π.χ. 16Α και θα περιλαμβάνει την πλήρη σύνδεση της στο ηλεκτρικό δίκτυο, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων της εκάστοτε Υπηρεσίας.

7. Η εγκατάσταση του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα-
στή, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

8. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείρι-
στα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που 
καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

9. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο 
προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές ή υποδείξεις 
των αρμοδίων υπαλλήλων, για το υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς 
όρους ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

10. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Υπηρεσίας που θα τοποθετηθούν 
οι κλιματιστικές μονάδες, εφόσον βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα Υπη-
ρεσιών.  
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Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και οι γενικές απαιτήσεις και όροι των υπο προμήθεια 
κλιματιστικών μονάδων, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης και εγκατάστασής τους, περι-
γράφονται στους Πίνακες «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  και 
«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ»

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των νέων κλιματιστικών μονάδων περιλαμβάνει και 
την εργασία τοποθέτησή τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία με τα παρελκόμενα της 
(σωλήνες, καλώδια, φις, τηλεχειριστήρια κλπ μικροϋλικά, πλήρη σύνδεση με το ηλεκτρικό 
δίκτυο), καθώς και την απεγκατάσταση, απομάκρυνση και ανακύκλωση των παλαιών κλιμα-
τιστικών μονάδων που αντικαθίστανται.
Το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   θα πρέπει να υποβληθούν 
επί ποινή απόρριψης συμπληρωμένα  μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί ο υποψή-
φιος με τις  τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς ο υποψήφιος  οικονομικός φορέας θα 
πρέπει να δηλώσει επί ποινή απόρριψης αν θα καταθέσει προσφορά για το σύνολο ή για 
ενότητα/-ες.
Οι ενότητες αναφέρονται ως ακολούθως:

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, ΓΟΥΝΑΡΗ 2 
ΣΤΟ ΑΛΙΜΟ & ΣΟΛΩΜΟΥ 60 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΙΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση :ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2018
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  680.140,00€

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΣΤΟ 
ΑΛΙΜΟ & ΣΟΛΩΜΟΥ 60 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

20.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΙΙΚΗΣ 
& ΝΗΣΩΝ 180.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 82.000,00

ΠΕΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
177.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 60.350,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60.150,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 88.640,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 12.000,00

Στους ανωτέρω προϋπολογισμούς περιλαμβάνονται: 
1. Το κόστος του μηχανήματος με τα παρελκόμενα του (σωλήνες, καλώδια, φις, 

τηλεχειριστήρια, μικροϋλικά κλπ)
2. Το κόστος μεταφοράς, απεγκατάστασης παλαιού (όπου υπάρχει)  και εγκα-

τάστασης του νέτου μηχανήματος, καθώς και απομάκρυνσης και ανακύκλω-
σης του παλαιού.

3. Το κόστος κατασκευής της παροχής με την αντίστοιχη ασφάλεια όπου απαι-
τείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
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Α.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

(ΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 στον ΑΛΙΜΟ και ΣΟΛΩΜΟΥ 60 στην ΑΘΗΝΑ)

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑ-
ΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑ-

ΔΩΝ

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 18 
(Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
221 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
230 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
231 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
233 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
237 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
314 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
333 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
(χώρος εργαστηρίου 
επισκευής συστημάτων)

ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Γρα-
φείο 329Β)

ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

11

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
(χώρος εγκατάστασης 
UPS)

ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟ-
ΦΗΣ 18.000 1

12
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Γρα-
φείο 329Γ)

ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

13
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Γρα-
φείο 335)

ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2

14

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
computer room

(ΚΤΙΡΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 60)

ΤΟΙΧΟΥ
Σε περίπτωση 
που το μηχάνημα 
λειτουργεί και 
υπάρχει διακοπή 
ρεύματος να επα-
νεκκινεί αυτόματα

24.000 2

15 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

16 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2
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17 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ισόγειο
Γραφείο Οργάνωσης ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

18
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - 2ος όρο-
φος 
(Γραφείο της Δ/νσης Α1) 

ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

19
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - 2ος όρο-
φος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ (ΠΑΛΑΙΟ)

ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

20
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -2ος όρο-
φος 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

21
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ημιώρο-
φος Γραφείο εκπαίδευ-
σης προσωπικού Β7)

ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

22
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ημιώρο-
φος Γραφείο εκπαίδευ-
σης προσωπικού Β7)

ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

23 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ημιώρο-
φος Αρχείο ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
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Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A
TIMH

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-

ΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕ-
ΜΑΧΙΩΝ

1 ΒΝΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 10
2 ΒΝΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
3 ΒΝΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
4 ΒΝΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
5 ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
6 ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
7 ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
8 ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
9 ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3

10 ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4

11 ΕΠΑ.Σ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑ-
ΛΑΜΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3

12 ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
13 ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
14 ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 6
15 ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
16 ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 6

17 ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 1

18 ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
19 ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
20 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ   ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 3
21 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ   ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4

Σελίδα 52





22 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
23 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 3
24 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
25 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 6
26 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 11
27 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
28 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
29 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 10

30 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑ-
ΚΙΟΥ

ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 15

31 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
32 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 5
33 ΕΠΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
34 ΕΠΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
35 ΕΠΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
36 ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 5
37 ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
38 ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3
39 ΚΠΑ2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
40 ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 5
41 ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
42 ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
43 ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
44 ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 6

45 ΚΠΑ2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟ-
ΔΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1

46 ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
47 ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
48 ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
49 ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
50 ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
51 ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
52 ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
53 ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
54 ΚΠΑ2 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
55 ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
56 ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4
57 ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
58 ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ/ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 1
59 ΚΠΑ2 ΝΑΞΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
60 ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
61 ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
62 ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
63 ΚΠΑ2 ΠΑΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
64 ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
65 ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
66 ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
67 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 1
68 ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 6
69 ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 2
70 ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
71 ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
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Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙ-
ΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A
TIMH

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ

1 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
2 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
3 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
4 ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
5 ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 7
6 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
7 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
8 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
9 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1

10 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
11 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
12 ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
13 ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
14 ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3
15 ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3
16 ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
17 ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
18 ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 5
19 ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
20 ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
21 ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
22 ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
23 ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 5
24 ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
25 ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
26 ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
27 ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
28 ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

29 ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑ-
ΣΤΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2

30 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
31 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
32 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
33 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
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Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAX

IA
TIMH

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-

ΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕ-
ΜΑΧΙΩΝ

1 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
2 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
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3 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 6
4 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
5 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
6 ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
7 ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4
8 ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
9 ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

10 ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
11 ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
12 ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 6
13 ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
14 ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
15 ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 6
16 ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
17 ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 4
18 ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
19 ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 10
20 ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3
21 ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 3
22 ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 8
23 ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
24 ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 5
25 ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
26 ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
27 ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
28 ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
29 ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
30 ΚΠΑ2 ΑΡΝΑΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
31 ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
32 ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 7
33 ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
34 ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 8
35 ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
36 ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 5
37 ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
38 ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 4
39 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
40 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
41 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
42 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
43 ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
44 ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
45 ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
46 ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
47 ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2

48 Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2

49 Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4

50 Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4

51 ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 15
52 ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 15
53 ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
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Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAX

IA

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

4 ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 3

5 ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 14
12 ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
13 ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
7 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2

14 ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
1 ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
3 ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
6 ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 3
8 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

11 ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
15 ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
9 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

16 ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
17 ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
18 ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
10 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3
2 ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   42

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΒΝΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
2 ΕΚΟ ΒΟΛΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
3 ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
4 ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 8
5 ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
6 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
7 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
8 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 5
9 ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

10 ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
11 ΚΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
12 ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
13 ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
14 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
15 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
16 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
17 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
18 ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
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19 ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
20 ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
21 ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
22 ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 3
23 ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
24 Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 5
25 Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   56

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

2 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
3 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
4 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
5 ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
6 ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
7 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
8 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
9 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

10 ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
11 ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
12 Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
13 ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2
14 ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
15 ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
16 ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 6
17 ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 6
18 ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
19 ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
20 ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2

21 ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

22 ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

23 ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2

24 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4

25 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 8

26 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4

27 ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
28 ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
29 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
30 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

31 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
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32 ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3

33 ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 2
34 ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

35 ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 5

36 ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2

37 ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2

38 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   85

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
2 ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

3 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

4 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

5 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2

6 ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
7 ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 1
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, ΓΟΥΝΑΡΗ 2 στον 

ΑΛΙΜΟ & ΣΟΛΩΜΟΥ 60

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

9.000 2
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τύπου (split unit)

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
12.000 9

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
18.000 6

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 6

5 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
18.000 1

6 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
48.000 2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
9.000 53

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
12.000 39

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
18.000 29

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 35

5 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 16

6 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
48.000 14
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7 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 11

8 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
48.000 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
9.000 13

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
12.000 19

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
18.000 17

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
24.000 15

5 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)

48.000 6

6 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)

24.000 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
9.000 28

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
12.000 53

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
18.000 38

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
24.000 31

5 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)

48.000 26

6 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)

24.000 13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
9.000 9

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

12.000 4
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τύπου (split unit)

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
18.000 3

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 1

5 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
48.000 3

6 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 19

7 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
9.000 8

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
12.000 13

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
18.000 16

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
24.000 10

6 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

24.000 8
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unit)

7 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)

48.000 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
9.000 12

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
12.000 34

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
18.000 14

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 13

5 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 5

6 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 2

7 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
48.000 3

8 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
48.000 2
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
9.000 1

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
12.000 2

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
18.000 1

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)
24.000 3

5 ΚΑΣΕΤΑ 
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)

24.000 1

8 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
διαιρούμενου 
τύπου (split 

unit)

48.000 2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. Τύπος κλιματι-
στικού

ΔΑΠΕΔΟΥ / 
ΟΡΟΦΗΣ διαι-

ρούμενο τύπου 
(split unit)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α
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ΌΧΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Β., 
Γ., Δ., Ε., ΣΤ., 
Ζ., Η.

Απόδοση σε ψύξη 18.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

18.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,2

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 44 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO

     

2. Τύπος κλιματι-
στικού

ΔΑΠΕΔΟΥ / 
ΟΡΟΦΗΣ διαι-

ρούμενο τύπου 
(split unit)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Β., 
Ε.,  Ζ.

ΌΧΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α., 
Γ., Δ., ΣΤ., Η.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α

Απόδοση σε ψύξη 24.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

24.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,2

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 44 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
     

3. Τύπος κλιματι-
στικού ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Β., 
Γ., Δ., Ε., ΣΤ., 
Ζ.,  Η.

ΌΧΙ  για  τις 
Υπηρεσίες Α.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α

Απόδοση σε ψύξη 24.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

24.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3
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Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,2

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 50 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
     

4. Τύπος κλιματι-
στικού ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Β., 
ΣΤ.,  Ζ.,  

ΌΧΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α., 
Γ., Δ., Ε., Η.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α

Απόδοση σε ψύξη 48.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

48.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3,2

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,6

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 50 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
     

5. Τύπος κλιματι-
στικού ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α., 
Β.,  Γ.,  Δ.,  Ε., 
Ζ.,  Η.

ΌΧΙ  για  τις 
Υπηρεσίες 
ΣΤ.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α

Απόδοση σε ψύξη 48.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

48.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3,2

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,5

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 57 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
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6. Τύπος κλιματι-
στικού

ΤΟΙΧΟΥ διαιρού-
μενο τύπου (split 

unit)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α., 
Β.,  Γ.,  Δ.,  Ε., 
ΣΤ.   Ζ.,  Η.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α

Απόδοση σε ψύξη 9.000  btu/h  (-6% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

9.000  btu/h  (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,2

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 32 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
     

7. Τύπος κλιματι-
στικού

ΤΟΙΧΟΥ διαιρού-
μενο τύπου (split 

unit)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α., 
Β.,  Γ.,  Δ.,  Ε., 
ΣΤ.,  Ζ., Η.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α

Απόδοση σε ψύξη 12.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

12.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,2

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 36 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
     

8. Τύπος κλιματι-
στικού

ΤΟΙΧΟΥ διαιρού-
μενο τύπου (split 

unit)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α., 
Β.,  Γ.,  Δ.,  Ε., 
ΣΤ.,  Ζ., Η.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α
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Απόδοση σε ψύξη 18.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

18.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3,2

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,6

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 37 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
     

9. Τύπος κλιματι-
στικού

ΤΟΙΧΟΥ διαιρού-
μενο τύπου (split 

unit)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνολογία  κλιματι-
στικού

Inverter ΝΑΙ  για  τις 
Υπηρεσίες  Α., 
Β.,  Γ.,  Δ.,  Ε., 
ΣΤ.,  Ζ., Η.

  

Ενεργειακή  κλάση 
σε ψύξη / θέρμανση

Τουλάχιστον Α/Α

Απόδοση σε ψύξη 24.000 btu/h (-5% 
+15%)

Απόδοση  σε  θέρ-
μανση

24.000 btu/h (-5% 
+15%)

Βαθμός  απόδοσης 
σε ψύξη

≥ 3

Βαθμός  απόδοσης 
σε θέρμανσης

≥ 3,2

Τροφοδοσία μονοφασική-τρι-
φασική παροχή

Επίπεδο  Θορύβου 
Εσωτερικής  μο-
νάδας 

≤ 43 db (σε χαμη-
λή ταχύτητα)

Ψυκτικό  υγρό 
(Freon)

οικολογικό R410A

Πιστοποιητικά CE και ISO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η  εσωτερική  και  εξωτερική  μονάδα 
θα  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  τους 
απαραίτητους  σωλήνες  κατάλληλα 
μονωμένους με θερμομονωτικό υλικό 
και  τα  αντίστοιχα  καλώδια  των  ηλε-
κτρικών  και  ηλεκτρονικών  κυκλω-
μάτων

ΝΑΙ

Η κλιματιστική συσκευή θα έχει  ηλε-
κτρονικό  ασύρματο  τηλεχειριστήριο 
και  ρύθμιση  τεσσάρων  ταχυτήτων 

ΝΑΙ
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(auto-high-medium-low).  Θα  έχει  εν-
δεικτικές  λυχνίες  λειτουργίας,  ηλε-
κτρονικό θερμοστάτη και θα πραγμα-
τοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες: ψύ-
ξη-θέρμανση-αφύγρανση-αυτόματη 
απόψυξη

Θα έχει αυτόματο σύστημα προστασί-
ας της μονάδας στις χαμηλές εξωτερι-
κές  θερμοκρασίες  το  χειμώνα  (auto 
deforst) και λοιπές διατάξεις προστα-
σίας της συσκευής

ΝΑΙ

Η συσκευή θα είναι επώνυμου και φε-
ρέγγυου εργοστασίου κατασκευής και 
θα  συνοδεύεται  από  εγχειρίδια  λει-
τουργίας,  συντήρησης,  καθώς  και 
από το  τηλεχειριστήριο  της.  Από τα 
φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να 
προκύπτει η συμμόρφωση της με τα 
ζητούμενα  στις  τεχνικές  προδιαγρα-
φές. Συσκευές που δε διαθέτουν σή-
μανση CE ή αν αυτό δεν είναι εφι-
κτό, στη συσκευασία, στις οδηγίες 
χρήσης ή στο πιστοποιητικό εγγύ-
ησης  (με  αυτή  τη  σειρά  προτε-
ραιότητας) θα αποκλείονται

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να  εγ-
γυηθεί  την  καλή  λειτουργία  του  συ-
μπιεστή για το διάστημα τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη και των υπολοίπων με-
ρών του  μηχανήματος  για  διάστημα 
τουλάχιστον  δύο  (2)  ετών  από  την 
οριστική  παραλαβή  του,  κατά  τους 
όρους της διακήρυξης και τις ισχύου-
σες διατάξεις.  Η δέσμευση αυτή θα 
γίνεται  με  κατάθεση  σχετικής  έγ-
γραφης βεβαίωσης του ιδίου κατά 
την  παραλαβή των  κλιματιστικών 
μονάδων.

ΝΑΙ

Η ηλεκτρική τροφοδοσία της κλιματι-
στικής συσκευής θα γίνει με καλώδια 
ΝΥΜ 3Χ2,5mm2 για μονοφασική πα-
ροχή ή ΝΥΜ 5Χ4mm2 για τριφασική 
παροχή  και  με  αντίστοιχη  ασφάλεια 
στον ηλεκτρικό πίνακα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις  του  μηχανήματος  π.χ. 
16Α και θα περιλαμβάνει  την πλήρη 
σύνδεση  της  στο  ηλεκτρικό  δίκτυο, 
σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των  αρ-
μόδιων  υπαλλήλων  της  εκάστοτε 
Υπηρεσίας

ΝΑΙ

Η εγκατάσταση του μηχανήματος θα 
γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή,  ώστε  να  παραδοθεί  σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία

ΝΑΙ
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Το κόστος του μηχανήματος με τα 
παρελκόμενα  του  (σωλήνες,  κα-
λώδια, φις, τηλεχειριστήρια, μικρο-
ϋλικά κλπ)
Το  κόστος  μεταφοράς,  απεγκα-
τάστασης παλαιού (όπου υπάρχει) 
και εγκατάστασης του νέτου μηχα-
νήματος,  καθώς  και  απομάκρυν-
σης  και  ανακύκλωσης  του  πα-
λαιού.
Το κόστος κατασκευής της παρο-
χής  με  την  αντίστοιχη  ασφάλεια 
όπου απαιτείται.

ΝΑΙ

Τα  σημεία  εγκατάστασης  των 
εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων 
θα είναι  της  απολύτου επιλογής  του 
Οργανισμού  και  θα  ακολουθηθούν 
πιστά  οι  υποδείξεις  των  αρμόδιων 
υπαλλήλων,  ασχέτως  του 
απαιτούμενου  μήκους  σωληνώσεων, 
εντός  πάντα  των  προβλεπόμενων 
ορίων  από  τον  κατασκευαστή  των 
μηχανημάτων.

ΝΑΙ

Η  διάταξη  και  όδευση  των 
σωληνώσεων  θα  γίνει  με  τρόπο 
γενικά  αποδεκτό.  Η  μόνωση  των 
σωληνώσεων ψυκτικού υγρού σε όλο 
το  μήκος  τους  θα  γίνει  με  χρήση 
ελαστικών σωλήνων τύπου  Armaflex 
και τελική επένδυση με αυτοκόλλητη 
ταινία του ιδίου τύπου.

ΝΑΙ

Οι  αποχετεύσεις  συμπυκνωμάτων 
των κλιματιστικών θα οδηγηθούν σε 
σημεία  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις 
των  αρμόδιων  υπαλλήλων  της 
εκάστοτε Υπηρεσίας

ΝΑΙ

Οι  εξωτερικές  μονάδες  των 
κλιματιστικών  συσκευών  θα 
τοποθετηθούν  εξωτερικά  του  κτιρίου 
σε  μεταλλικές  βάσεις  βαμμένες  με 
αντισκωρική βαφή, και θα στηρίζονται 
στον τοίχο ή στο δάπεδο με στοιχεία 
ανάλογης αντοχής με το φορτίο που 
θα φέρουν.

ΝΑΙ

Τα  παραγόμενα  συμπυκνώματα 
(ψύξης-θέρμανσης)  της  εξωτερικής 
μονάδας θα αποχετεύονται μέσω του 
αποχετευτικού  στομίου,  στο 
αποχετευτικό  δίκτυο,  εκτός  αν  αυτό 
καθίσταται  αδύνατον  λόγω 
ιδιαιτεροτήτων των κτιρίων.

ΝΑΙ

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει 
μετά  την  εγκατάσταση  αυτού  σε 

ΝΑΙ
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πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα για την 
οριστική  παραλαβή  του  εξοπλισμού 
πρέπει  να  προηγηθούν  όλοι  οι 
απαιτούμενοι  έλεγχοι,  η  επίδειξη 
λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση 
των  τεχνικών  δυνατοτήτων  και 
χαρακτηριστικών του.

Όλα τα είδη και  υλικά που θα προ-
σκομίσει ο προμηθευτής για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία του υπό προ-
μήθεια  εξοπλισμού,  πρέπει  να  είναι 
καινούργια,  αμεταχείριστα,  χωρίς 
ελαττώματα  και  να  ικανοποιούν 
όλους  τους  όρους  της  σύμβασης, 
που καθορίζουν τον τύπο, την κατη-
γορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστι-
κά του.

ΝΑΙ

Ο Οργανισμός  διατηρεί  το  δικαίωμα 
να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλι-
κό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται 
να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντο-
λές ή υποδείξεις των αρμοδίων υπαλ-
λήλων, για το υλικό το οποίο δεν εκ-
πληρώνει  τους  συμβατικούς  όρους 
ως προς την ποιότητα και  τα χαρα-
κτηριστικά του. 

ΝΑΙ

Ο Οργανισμός  διατηρεί  το  δικαίωμα 
αλλαγής  της  Υπηρεσίας  που θα το-
ποθετηθούν οι κλιματιστικές μονάδες, 
εφόσον βρίσκονται στην ίδια Περιφε-
ρειακή Ενότητα Υπηρεσιών.  

ΝΑΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

(ΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 στον ΑΛΙΜΟ και ΣΟΛΩΜΟΥ 60 στην ΑΘΗΝΑ)

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑ-
ΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΤΕΜΑ-

ΧΙΩΝ

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 18 
(Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
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2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
221 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
230 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
231 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
233 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
237 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
314 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 
333 (Εθν. Αντιστ. 8) ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
(χώρος εργαστηρίου 
επισκευής συστημάτων)

ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Γρα-
φείο 329Β)

ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

11

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
(χώρος εγκατάστασης 
UPS)

ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟ-
ΦΗΣ 18.000 1

12
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Γρα-
φείο 329Γ)

ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

13
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Γρα-
φείο 335)

ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2

14

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
computer room

(ΚΤΙΡΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 60)

ΤΟΙΧΟΥ
Σε περίπτωση 
που το μηχάνημα 
λειτουργεί και 
υπάρχει διακοπή 
ρεύματος να επα-
νεκκινεί αυτόματα

24.000 2

15 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

16 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2

17 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ισόγειο
Γραφείο Οργάνωσης ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

18
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - 2ος όρο-
φος 
(Γραφείο της Δ/νσης Α1) 

ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

19
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 - 2ος όρο-
φος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ (ΠΑΛΑΙΟ)

ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

20
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -2ος όρο-
φος 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

21 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ημιώρο-
φος Γραφείο εκπαίδευ-

ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
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σης προσωπικού Β7)

22
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ημιώρο-
φος Γραφείο εκπαίδευ-
σης προσωπικού Β7)

ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

23 ΓΟΥΝΑΡΗ 2 -Ημιώρο-
φος Αρχείο ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
 

26

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A
TIMH

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΤΕΜΑ-

ΧΙΩΝ

1 ΒΝΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 10
2 ΒΝΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
3 ΒΝΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
4 ΒΝΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
5 ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
6 ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
7 ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
8 ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
9 ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3

10 ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4

11 ΕΠΑ.Σ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑ-
ΛΑΜΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3

12 ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
13 ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
14 ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 6
15 ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
16 ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 6

17 ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 1

18 ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
19 ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
20 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ   ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 3
21 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ   ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
22 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
23 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 3
24 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
25 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 6
26 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 11
27 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
28 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
29 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 10

30 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑ-
ΚΙΟΥ

ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 15

31 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
32 ΕΠΑ.Σ-ΚΕΤΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 5
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33 ΕΠΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
34 ΕΠΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
35 ΕΠΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
36 ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 5
37 ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
38 ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3
39 ΚΠΑ2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
40 ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 5
41 ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
42 ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
43 ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
44 ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 6

45 ΚΠΑ2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟ-
ΔΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1

46 ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
47 ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
48 ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
49 ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
50 ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
51 ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
52 ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
53 ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
54 ΚΠΑ2 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
55 ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
56 ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4
57 ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
58 ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ/ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 1
59 ΚΠΑ2 ΝΑΞΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
60 ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
61 ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
62 ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
63 ΚΠΑ2 ΠΑΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
64 ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
65 ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
66 ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
67 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 1
68 ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 6
69 ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 2
70 ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
71 ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ  201

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙ-
ΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAXI

A
TIMH

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΤΕΜΑ-

ΧΙΩΝ
1 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
2 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
3 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

Σελίδα 75





4 ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
5 ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 7
6 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
7 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
8 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
9 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1

10 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
11 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
12 ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
13 ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
14 ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3
15 ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3
16 ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
17 ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
18 ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 5
19 ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
20 ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
21 ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
22 ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
23 ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 5
24 ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
25 ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
26 ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
27 ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
28 ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

29 ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑ-
ΣΤΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2

30 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
31 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
32 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
33 Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
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Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAX

IA
TIMH

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΤΕΜΑ-

ΧΙΩΝ
1 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
2 1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
3 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 6
4 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
5 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
6 ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
7 ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4
8 ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
9 ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

10 ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
11 ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
12 ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 6
13 ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
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14 ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
15 ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 6
16 ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
17 ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 4
18 ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
19 ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 10
20 ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3
21 ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 3
22 ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 8
23 ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4
24 ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 5
25 ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
26 ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
27 ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
28 ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
29 ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
30 ΚΠΑ2 ΑΡΝΑΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
31 ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
32 ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 7
33 ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
34 ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 8
35 ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4
36 ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 5
37 ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
38 ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 4
39 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
40 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
41 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
42 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
43 ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
44 ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
45 ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
46 ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
47 ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2

48 Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2

49 Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4

50 Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4

51 ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 15
52 ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 15
53 ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
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Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAX

IA

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

4 ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 3
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5 ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 14
12 ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
13 ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
7 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2

14 ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 1
1 ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
3 ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
6 ΕΠΑ.Σ ΑΡΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 3
8 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

11 ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
15 ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
9 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

16 ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
17 ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
18 ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
10 ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 3
2 ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
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ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEMAX

IA
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-

ΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕ-
ΜΑΧΙΩΝ

1 ΒΝΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
2 ΕΚΟ ΒΟΛΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
3 ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
4 ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 8
5 ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 4
6 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
7 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
8 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 5
9 ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

10 ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
11 ΚΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
12 ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
13 ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
14 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
15 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
16 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
17 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
18 ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
19 ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
20 ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
21 ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
22 ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 3
23 ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 3
24 Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 5
25 Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3
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Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ BTU TEM

AXIA
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ
ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

2 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
3 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
4 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1
5 ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
6 ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
7 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
8 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
9 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

10 ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
11 ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2
12 Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
13 ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2
14 ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
15 ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
16 ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 6
17 ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 6
18 ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 2
19 ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1
20 ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
21 ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1
22 ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1
23 ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 2

24 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 4

25 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 8

26 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 4

27 ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 2
28 ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 3
29 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 1
30 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 1

31 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

32 ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 3

33 ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΣΕΤΑ 48.000 2
34 ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

35 ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ/Ο
ΡΟΦΗΣ 24.000 5

36 ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2

37 ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2

38 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 4

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   85

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
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α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΚΛΙ-

ΜΑΤΙΣΤΙ-
ΚΟΥ

BTU TEM
AXIA

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ
1 ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 12.000 2
2 ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 1

3 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 9.000 1

4 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 18.000 1

5 ΚΕΤΕΚ -  ΕΠΑ.Σ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2

6 ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 24.000 2
7 ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΣΕΤΑ 24.000 1
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυν-

ση για παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η ανα-

θέτουσα αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), 

ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, ΓΟΥΝΑΡΗ 2 στον 

ΑΛΙΜΟ & ΣΟΛΩΜΟΥ 60

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον ΦΠΑ 
24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
9.000 2

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
12.000 9

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
18.000 6

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
24.000 6

5 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ

διαιρούμενου τύπου 
(split unit)

18.000 1

6 ΝΤΟΥΛΑΠΑ

διαιρούμενου τύπου 
(split unit)

48.000 2

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 9.000 53

2 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 12.000 39

3 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 18.000 29

4 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 24.000 35

5 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 16

6 ΝΤΟΥΛΑΠΑ

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

48.000 14

7 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 11

8 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

48.000 4

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

α/
α ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον ΦΠΑ 
24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
9.000 13

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
12.000 19

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
18.000 17

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου 

τύπου (split unit)
24.000 15
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5 ΝΤΟΥΛΑΠΑ

διαιρούμενου 
τύπου (split unit)

48.000 6

6 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου 
τύπου (split unit)

24.000 5

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α
ΤΥΠΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
9.000 28

2 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
12.000 53

3 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
18.000 38

4 ΤΟΙΧΟΥ 
διαιρούμενου τύπου 

(split unit)
24.000 31

5 ΝΤΟΥΛΑΠΑ

διαιρούμενου τύπου 
(split unit)

48.000 26

6 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου 
(split unit)

24.000 13

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

α/
α

ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 9.000 9

2 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 12.000 4

3 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 18.000 3

4 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 24.000 1

5 ΝΤΟΥΛΑΠΑ

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

48.000 3

6 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 19

7 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 9.000 8

2 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 12.000 13

3 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 18.000 16

4 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 24.000 10

6 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 8

7 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

48.000 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 9.000 12

2 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 12.000 34

3 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 18.000 14

4 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 24.000 13

5 ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 5

6 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 2

7 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

48.000 3

8 ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48.000 2
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διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή

 Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΤU/H
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμάχια)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

(πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

ΤΙΜΗ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 9.000 1

2 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 12.000 2

3 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 18.000 1

4 ΤΟΙΧΟΥ διαιρούμενου τύπου 
(split unit) 24.000 3

5 ΚΑΣΕΤΑ 

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

24.000 1

8 ΝΤΟΥΛΑΠΑ

διαιρούμενου τύπου (split 
unit)

48.000 2
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 

παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι : 

Τρόπος Α ………………… ή 

Τρόπος Β  ……………….

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………

                                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
1.  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας:                                                                                                     

Κατάστημα: _______________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________

Προς τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμόν                                         για                   ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ _______                       υπέρ της Εταιρείας                    οδός                  , αριθμός                        (ή 
σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)                   ,(2)                    ,  κ.λπ. ατομικά για κάθε 

μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό 

της                   δια την παροχή των υπηρεσιών                                     σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν 

…..Προκήρυξή σας. 

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της,.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά με μόνη τη 

δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης,  το  ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται  στο  εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                       

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Ονομασία Τράπεζας:                                                                                                       

Κατάστημα: _______________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________

Προς τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ’ αριθμόν                       για                   ΕΥΡΩ  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

_______                     ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας                    , οδός                 , αριθμός                        (ή 
σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)                   ,(2)                    ,  κ.λπ. ατομικά για κάθε 

μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης προμηθευτών),  για  την  καλή εκτέλεση της σύμβασης  και  την πιστή 

εφαρμογή  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  από  την  παραπάνω  εταιρεία  υπέρ  της  οποίας 

εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από 

τη σύμβαση για το έργο  _______________________
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη 

διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης,  το  ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται  στο  εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                       

 Βεβαιούται  υπεύθυνα,  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών,  που  έχουν  δοθεί  στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης 

                                                            Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ Υ Μ Β Α Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

                                                                      Νο ……/2018
                                     Αριθμός Φακέλου …../18,  Δ/ξη  …../18
Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, την ……….. του μηνός …………. 2018 και μεταξύ των εξής 

συμβαλλομένων μερών:

1. Του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 

αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια του και  Πρόεδρο του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, Μαρία Καραμεσίνη του Αριστείδη και για την υπογραφή της παρούσας από τον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Στυλιανό Κλάδη του Αντωνίου, σύμφωνα 

με  την  υπ’  αριθ.  190789/3-6-2002  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας  και  Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  και  καταχωρήθηκε  στο  Φ.Ε.Κ.  754/19-6-2002  (καλούμενος  στο  εξής  χάριν 

συντομίας ο «Ο.Α.Ε.Δ.») και 
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2. Της  ……………………….…………….εταιρείας  με  την  επωνυμία 

«……………………………..»  και  με  δ.τ.  «……………………..»  (ΑΦΜ  …………………. – 
Δ.Ο.Υ…………………..)  που εδρεύει στο ……………….,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα για 

την  υπογραφή  της  παρούσας  από  ……………………………….(εφεξής  καλουμένης  ο 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:
Α. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφέρεται  για  την  προμήθεια  κλιματιστικών μηχανημάτων διαφόρων 

τύπων σε όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία στην προμήθεια αντίστοι-

χων ειδών. 

Γ. Με την   υπ’ αριθ…………………………………………… απόφαση    του Δ.Σ. του 

Οργανισμού, με την οποία  εγκρίθηκε  η προκήρυξη  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διεθνούς   Διαγωνισμού  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική 

άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής   για  την   ανάδειξη  αναδόχου  που  θα  αναλάβει  την 

«Προμήθεια  κλιματιστικών  μηχανημάτων  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  του 
ΟΑΕΔ»,  προϋπολογισμού  680.140,00€  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνεται  ο  Φ.Π.Α.  24% 
ήτοι 843.373,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δ. Με  την  υπ’  αριθ………../……/….-……-2018  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Δ. 

κατακυρώθηκε  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  η  ανάθεση  της  προμήθειας  -  υπηρεσίας  με  τον  τίτλο 

«Προμήθεια  κλιματιστικών  μηχανημάτων  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  του 
ΟΑΕΔ»,  σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ …../2018 προκήρυξης  του Ο.Α.Ε.Δ., της 

προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης. 

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (ΟΑΕΔ 

και  ΑΝΑΔΟΧΟΥ)  η  ακόλουθη  σύμβαση  η  οποία  διέπεται  από  όλους  τους  όρους  που 

περιέχονται :

1. Στην παρούσα Σύμβαση.

2. Στην υπ’ αριθ. ……/2018 Προκήρυξης του ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου  διε-

θνούς  διαγωνισμού και των σχετικών συνοδευτικών τευχών (Παράρτημα Α)

3. Στις υποβληθείσες προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Παράρ-

τημα Β και Γ) 

Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  όρων  θα  υπερισχύουν  κατά  σειρά  προτεραιότητας   (1)  η 

παρούσα σύμβαση,  (2)  η  υπ’  αριθμ.  ……/2018 προκήρυξη  του ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

διεθνούς διαγωνισμού και οι επ’  αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και 

ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης. 

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από όλους τους όρους (ειδικούς και γενικούς) και το νομικό 

πλαίσιο που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ………/2018  Προκήρυξη καθώς και  στις διατάξεις 

:

1. Της υπ’ αριθμ. …………………………………….απόφασης   του ΔΣ  του ΟΑΕΔ με την οποία 

εγκρίθηκε  το σχέδιο της προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού.  

2. Της υπ’ αριθμ. ………/…../2018 κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ  του ΟΑΕΔ με την οποία 

ανατέθηκε στον Ανάδοχο η  «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ»,   σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης της προ-

σφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  την  παρούσα  σύμβαση  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  αναθέτει  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  και  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

αναλαμβάνει,  έναντι  του  τιμήματος  που  ορίζεται  στην  παρούσα  την  «Προμήθεια 
κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ»,   σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΟΑΕΔ, τους όρους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού και 

τους όρους της παρούσας σύμβασης .

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των νέων κλιματιστικών μονάδων περιλαμβάνει και την ερ-

γασία τοποθέτησής τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία με τα παρελκόμενα της (σωλή-

νες, καλώδια, φις, τηλεχειριστήρια κλπ μικροϋλικά, πλήρη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο), 

καθώς και την απεγκατάσταση, απομάκρυνση και ανακύκλωση των παλαιών κλιματιστικών 

μονάδων που αντικαθίστανται.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση  να παραδώσει  και να εγκαταστήσει στις κατά 

τόπους  υπηρεσίες  του  Οργανισμού  τα  προκηρυχθέντα  είδη  σύμφωνα  με  τον  πίνακα 

υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην υπ’ αρ.    ……….…………./2018 Διακήρυξη του Ο.Α.Ε.Δ. 

Ο προμηθευτής  εγγυάται την καλή λειτουργία του συμπιεστή για το διάστημα τουλάχι-

στον πέντε (5) έτη και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον 

δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύ-

ουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίω-
σης του ιδίου κατά την παραλαβή των κλιματιστικών μονάδων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα κλιματιστικά μηχανήματα και να τα εγκαταστήσει 

μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  Ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης των κλιματιστικών μηχανημάτων  μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
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λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 

του ν.  4412/2016.  Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται  από τον ανάδοχο και  η 

παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών,  επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και  την  επιτροπή παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στους καθορισμένους τόπους παράδοσης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΗΜΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση του συνόλου της προμήθειας που αναφέρεται 

στην  παρούσα  σύμβαση  έναντι  του  συνολικού  ποσού  των 

……………………………………………………………ευρώ (….. €) πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.  24%,   συνολικά  ………………………………………….. (……………………  €), 
σύμφωνα  με την υπ΄αριθ. ……../2018 Προκήρυξη  και με την Οικονομική Προσφορά του, 

που επισυνάπτεται στην παρούσα  ως Παράρτημα Γ΄ και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο 

σύνολο με αυτή,  έναντι εκδόσεως από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του σχετικού τιμολογίου.

Ο  ανάδοχος  εγγυάται  την  ακρίβεια  της  ως  άνω  τιμής  των  ως  άνω  ειδών  ,  ρητά  δε 

παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρμογής της τιμής αυτών για οποιοδήποτε 

λόγο και αιτία.

Η ως άνω τιμή περιλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας-υπηρεσίας και 

αφορά στα κάθε είδους έξοδα,  δαπάνες,  επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, 

συνεργατών), όπως και την αμοιβή του Αναδόχου, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της 

παρούσας σύμβασης.

Επίσης περιλαμβάνεται και το κόστος της εργασίας τοποθέτησής τους σε πλήρη και κανονι-

κή λειτουργία με τα παρελκόμενα της (σωλήνες, καλώδια, φις, τηλεχειριστήρια κλπ μικρο-

ϋλικά,  πλήρη  σύνδεση  με  το  ηλεκτρικό  δίκτυο),  καθώς  και  της  απεγκατάστασης,  απο-

μάκρυνσης και ανακύκλωσης των παλαιών κλιματιστικών μονάδων που αντικαθίστανται.
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Με την εξόφληση  της ως άνω τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΟΑΕΔ έναντι του 

αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του ΟΑΕΔ.

Στην  ως  άνω  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  περίοδος  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  του 
εξοπλισμού σύμφωνα  με το άρθρο 2 της παρούσας.
 

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους κάτωθι τρόπους  : 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας - υπηρεσίας 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α.  ,  με  την  κατάθεση      ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει  τη διαφορά   

μεταξύ  του  ποσού  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλόμενης 

προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την 

καταβολή του υπολοίπου ποσοστού 50% μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας-

υπηρεσίας.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος 

επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως 

ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και 

Σελίδα 96





στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού που αφορά σε 
προμήθεια υλικών  και 8% που αφορά σε  υπηρεσία . 
Για  την  παρακράτηση  αυτή  θα  δοθεί  βεβαίωση  από  την  υπηρεσία  μας,  η  οποία  θα 

χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής 

του. 

Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν 

τους δικαιούχους. 

Άρθρο 6
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα  με  τους  πίνακες  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού  και  του  Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

Άρθρο 7
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

H  παραλαβή  των  κλιματιστικών  θα  γίνεται  από  την  αρμόδια  συσταθείσα  προς  τούτο 

Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής, Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει  μετά την 

εγκατάσταση  αυτού  σε  πλήρη  λειτουργία.  Ειδικότερα  για  την  οριστική  παραλαβή  του 

εξοπλισμού πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και 

γενικά η επαλήθευση των τεχνικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών του.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται  από την Επιτροπή κοινοποιούνται  υποχρεωτικά και 

στους αναδόχους.

Μηχανήματα που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 

μπορούν  να  παραπέμπονται  για  επανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής 

ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 

του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Η παραλαβή των μηχανημάτων  και  η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι 

η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 

μόνο  το  θεωρημένο  από την  υπηρεσία  που παραλαμβάνει  τα  μηχανήματα  αποδεικτικό 
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προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο  εισαγωγής  του  υλικού  και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της,  προκειμένου  να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται  με  απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην  οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 

την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 

άνω  παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά 

πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν 

επιστρέφονται  πριν  από την  ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη  σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 8
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει  καταθέσει  την υπ’ αριθ.  ………………….. εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης  της  Τράπεζας……………………….,   το  ύψος  της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της  προμήθειας-

υπηρεσίας,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  ήτοι  εγγυητική  επιστολή  ποσού  € 
……………………..€  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ……./2018 προκήρυξη. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την λήξη της σύμβασης και 

εφόσον  τηρήθηκαν  όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  και  την  εκκαθάριση  του  συνόλου  των 

απαιτήσεων από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη 

Άρθρο   9  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμε-

νου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 203 Ν.4412/2016):

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 (μη υπογραφή ιδιωτικού συμφω-

νητικού),

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης  προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε,  παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατι-
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κό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206,

Ο Ανάδοχος  δεν  κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθη-

κε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β)    Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά πε-

ρίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 

για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με 

το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Άρθρο 1  0  
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αν η προμήθεια  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα-

δόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδο-

θέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικα-

τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 

κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρα-

τείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανω-

τέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, 

που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμι-

ση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 

από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον 

ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται ανα-

λόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 11
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε  που  συνέβησαν τα  περιστατικά  που συνιστούν  την  ανωτέρα βία,  να  αναφέρει  εγ-

γράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοι-

χεία.

Άρθρο 12
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  παρούσα  σύμβαση  καθώς  και  όλα  τα  Παραρτήματα  που 

επισυνάπτονται  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής,  συνιστούν  την  πλήρη 

συμφωνία  των  μερών  και  υπερισχύουν  κάθε  άλλης  προηγούμενης  συμφωνίας, 

συμπληρωματικής  ή  παράλληλης,  γραπτής  ή  προφορικής  ή  δήλωσης  γραπτής  ή 

προφορικής των μερών. 

Άρθρο 13
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση  της  παρούσας  σύμβασης  μπορεί  να  γίνει  μόνο  σε  αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 
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μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 4412/2016), η 

οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 

Άρθρο 14
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή 

εν  μέρει  στα  δικαιώματα  ή  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  παρούσα 

σύμβαση.  Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του  που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Ε.Δ., εκτός  του ληξιπρόθεσμου μέρους της 

αμοιβής  του,  το  οποίο  μπορεί  με  έγκριση  του  Ο.Α.Ε.Δ  να  εκχωρήσει  σε  τράπεζα  της 

επιλογής του.

Άρθρο 15
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, 

ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί 

σε  τρίτους  χωρίς  τη  γραπτή  συγκατάθεσή  του  Ο.Α.Ε.Δ.  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή 

πληροφορίες  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Άρθρο 16
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις 

διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, ο ΟΑΕΔ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. ………………../2018 Διακήρυξης, όπως και οι 

όροι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που όλα επισυνάπτονται 

στην παρούσα ως Παραρτήματα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
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Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4)  όμοια 

πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως, έλαβε ο πρώτος των 

συμβαλλομένων τρία (3) και ο δεύτερος ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ «Ο.Α.Ε.Δ.»    ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ               Για τoν «ΑΝΑΔΟΧΟ» 

______________________ 
____________________

Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης                                  
Υποστήριξης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Προκήρυξη  υπ’ αριθ. …../2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
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