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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
    Η Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Π.Ε. Αξγνιίδαο απεπζύλεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ςύμεο - ζέξκαλζεο (AIR CONDITION), γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γεκφζηνπ ΙΔΚ Άξγνπο ζηελ Γαιακαλάξα, ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016, κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.  

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ νθηώ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα επξώ 

(8.990,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη αθνξά 

 

  Έξι (6) κεραλήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ςύμεο - ζέξκαλζεο (AIR 

CONDITION) 

     

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ππνβάινπλ: 

1. Οικονομική πποζθοπά ζε ηιμή μονάδαρ ηεμασίος, πος θα είναι ζύμθωνη με ηιρ 

πποδιαγπαθέρ ηος παπαπηήμαηορ Ι ηηρ παπούζαρ και θα ζςνοδεύεηαι απαπαίηηηα από 

θωηογπαθικό ςλικό ηος πποϊόνηορ και  

2. Τπεύθςνη δήλωζη ζηην οποία θα αναθέπει όηι ηα είδη ηηρ οικονομικήρ ηος 
πποζθοπάρ είναι ζύμθωνα με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ από 24/3/21 

Ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηηρ Π.Ε. Απγολίδαρ, ηιρ οποίερ και αποδέσεηαι 

πλήπωρ και ανεπιθύλακηα και όηι η οικονομική ηος πποζθοπά ιζσύει για σπονικό 
διάζηημα 3 μηνών από ηην ςποβολή ηηρ. 

 

 

 Απνξξίπηεηαη Πξνζθνξά ε νπνία : 

 είλαη ελαιιαθηηθή,  

 έρεη απόθιηζε από ηα δεηνύκελα είδε 

 είλαη εθπξόζεζκε 

 εκπεξηέρεη αζπλήζηζηα ρακειέο ηηκέο 

 δελ θαιύπηεη ηηο ζπλνιηθέο πνζόηεηεο 

 μεπεξλά ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό  

 
Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για  ηο ζύνολο ηων ειδών. 

 
Μειοδόηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο Οικονομικόρ θοπέαρ με ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική 

πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή).  

 
ε πεπίπηωζη πος ο πποζθέπονηαρ πποηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηηρ ζύμβαζηρ 

ςπό μοπθή ςπεπγολαβίαρ ζε ηπίηοςρ, οθείλει να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηο ποζοζηό 

αςηό καθώρ και ηοςρ ςπεπγολάβοςρ πος πποηείνει ζύμθωνα με ηο απθ.58 ηος ν.4412/16. 

Ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ (και ο ςπεπγολάβορ, μόνο ζε πεπίπηωζη πος 

ηο ποζοζηό ςπεπγολαβίαρ ξεπεπνά ηο 30% ηηρ ζύμβαζηρ) ςποσπεούηαι να πποζκομίζει ζηην 
ςπηπεζία: 

 

1.ςπέςθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 
2.θοπολογική ενημεπόηηηα για όλοςρ ηοςρ θοπείρ πλην Κενηπικήρ Διοίκηζηρ (ζε 

ιζσύ) 
3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα μιζθωηών και μη μιζθωηών (ζε ιζσύ) 

 

            Ναύπιην,  24/3/21 



Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο δύλαηαη λα απεπζύλεη θαη λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ έωρ 02/04/2021, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 15.00 ζην Πξσηόθνιιν ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο Δ/λζεο Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Ε. Αξγνιίδαο, κε αίηεζε ε νπνία θαη ζα 
πξσηνθνιιεζεί ή ελαιιαθηηθά ζην e-mail ηεο γξακκαηείαο gram@argolida.gr.  

 

 
 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α  

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α- Ι 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: «Πξνκήζεηα Κιηκαηηζηηθψλ ζην 
Γ.Ι.Δ.Κ. ΑΡΓΟΤ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 8.990,00€ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΔΞΙ (6) κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνύ 

δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ςύμεο - ζέξκαλζεο (AIR CONDITION),γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ηνπ Γεκφζηνπ ΙΔΚ Άξγνπο ζηελ Γαιακαλάξαγηα απνδνηηθή ζέξκαλζε θαη ςχμε ζηνπο ρψξνπο απηνχο, 

θαζψο ε επαξθήο ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ε επαξθήο ςχμε ηνπο θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιψλ ζπλζεθψλ γηα φζνπο εξγάδνληαη 

(δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ) ή εμππεξεηνχληαη (καζεηέο) ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 

 

α/α Υώξνο εγθαηάζηαζεο 
Ολνκαζηηθή ςπθηηθή  
Ιζρύο κνλάδαο (Kw) 

Σεκ. παξαηεξήζεηο 

1 
Αίζνπζεο θαηάξηηζεο (Γηαζψζηεο, Φχιαθεο 
Μνπζείσλ, ηειέρε αζθαιείαο, 
Βξεθνλεπηνθφκσλ) αίζνπζεο 

6,00 4 Δπίηνηρν 

2 Αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο 6,00 2 Δπίηνηρν 

 

Η πξνκήζεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, κφλσζε ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξνδφηεζε ησλ κνλάδσλ θαη παξάδνζε ηνπο ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία, καδί κε θάζε πιηθφ ή κηθξνυιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε πξνο πξνκήζεηα, παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο». 

 

Σα κεραλήκαηα είλαη ηππνπνηεκέλα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ,ηερλνινγίαο 

INVERTER θαη ελεξγεηαθήο θιάζεο ηνπιάρηζηνλ Α+ (CLASS A+), κε νηθνινγηθφ ςπθηηθφ πγξφ R-32, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζίαπεξί βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα θαη απνηεινχληαη απφ: 

 Δμσηεξηθή Μνλάδα ε νπνία πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα (ζπκπηεζηήο, αλεκηζηήξαο, 

ζπκππθλσηήο, ζσιελψζεηο, βάλεο, βάζεηο ζηήξημεο, θιπ) γηα ηελ παξαγσγή ςχμεο ε 

ζέξκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο. 

Με Ενηολή Πεπιθεπειάπση 
Παναγιώηη Νίκα 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 
 

 
Επαμεινώνδαρ Μαςπόγιαννηρ 

mailto:gram@argolida.gr


 Δζσηεξηθή Μνλάδα ε νπνία πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα (αλεκηζηήξα 

επαλαθπθινθνξίαο αέξα, θίιηξα, ζπκππθλσηήο, θπθιψκαηα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ, θιπ), γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ γηα θάζε ρψξν ζπλζεθψλ θιηκαηηζκνχ (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, 

θιπ) 

 πζθεπή Σειερεηξηζκνχ κε κπαηαξίεο κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο 

θιηκαηηζκνχ ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο νη εμσηεξηθή κνλάδα δηαζπλδέεηαη κε ηελ εζσηεξηθή κε 
ζσιελψζεηο απφ ηηο νπνίεο θπθινθνξεί ην ςπθηηθφ πγξφ θαη κε θαισδηψζεηο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ 
κνλάδσλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.990,00€ κε ΦΠΑ. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

A/A Πεξηγξαθή CPV 
Μνλ 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Αμία 

1 

Κιηκαηηζηηθφ κεράλεκα επίηνηρεο 
ηνπνζέηεζεο,  δηαηξνχκελνπ 
ηχπνπ, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 6KW,  
inverter πιήξσο ηνπνζεηεκέλν 

42512200-0 Σεκ. 6 
 

1.298,33€ 
7.250,00 

ΤΝΟΛΟ 7.250,00 

ΦΠΑ (24%) 1.740,00 
ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 8.990,00 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Α. ΚΟΠΟ 

θνπφο ησλ παξφλησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη λα θαζνξίζνπλ ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο, 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ζε αίζνπζεο ηνπ Γεκφζηνπ ΙΔΚ 

Άξγνπο ζηελ Γαιακαλάξα, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ζε ζέξκαλζε θαηά 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ζε ςχμε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

α/α Υώξνο εγθαηάζηαζεο 
Ολνκαζηηθή ςπθηηθή  
Ιζρύο κνλάδαο (Kw) 

Σεκ παξαηεξήζεηο 

1 
Αίζνπζεο θαηάξηηζεο (Γηαζψζηεο, Φχιαθεο 
Μνπζείσλ, ηειέρε αζθαιείαο, 
Βξεθνλεπηνθφκσλ) αίζνπζεο 

6,00 4 Δπίηνηρν 

2 Αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο 6,00 2 Δπίηνηρν 

 

 Β. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οη ππφ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, ςχμεο –ζέξκαλζεο, 

αεξφςπθηεο (airtoair), απεπζείαο εθηφλσζεο, inverter, ελεξγεηαθήο θιάζεο ζηελ ςχμε θαη ζηελ ζέξκαλζε 

(C.O.P./E.E.R.) φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, νηθνινγηθνχ ςπθηηθνχ κέζνπ R-32 θαη γλσζηνχ 

εξγνζηαζίνπ πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ ρψξα καο.  

Οη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επίζεκε εγγχεζε ηεο αληηπξνζσπείαο, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. γηα αζθαιή ιεηηνπξγία, λα δηαζέηνπλ ηελ πηζηνπνίεζε 

EUROVENT, λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη πξέπεη λα είλαη λα είλαη θαηαζθεπήο φρη πέξαλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001. 

Οη ζέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα, ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία. 

 



Γ. ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  
Οη θάησζη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζηελ θαη’ ειάρηζηνλ απνδεθηή πνηφηεηα. 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΠΙΣΟΙΥΗ 6kw(inverter) 

A.A Πεξηγξαθή  Απαίηεζε 

1. Σύπνο 

Κιηκαηηζηηθφ 

δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, 

ηνίρνπ 

2 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΘΔΡΜΑΝΗ 

2.1 Ολνκαζηηθή Απφδνζε (Ιζρχο) Θέξκαλζεο ≥ 7.0Kw 

2.2 SCOP ≥4,50 

2.3 Δλεξγεηαθήο θιάζεο ≥A+ 

3 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΤΞΗ 

3.1 Ολνκαζηηθή Απφδνζε (Ιζρχο) Φχμεο : ≥ 6.0Kw 

3.2 S E.E.R ≥6,0 

3.3 Δλεξγεηαθήο θιάζεο ≥A++ 

4 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΑ 

4.1 πκπηεζηήο  Inverter 

4.2 ηάζκε ζνξχβνπ εζσηεξηθήο κνλάδαο ≤ 48dB(A) 

4.3 ηάζκε ζνξχβνπ εμσηεξηθήο κνλάδαο ≤ 50 dB(A) 

4.4 Μέγηζην Μήθνο ζσιελψζεσλ 30m 

4.5 Μέγηζηε Τςνκεηξηθή δηαθνξά 20m 

4.6 Φπθηηθφ κέζν R-32 

4.7 Θεξκνθξαζίεο Λεηηνπξγίαο – Φχμε -10 ~ 46 
o
C 

4.8 Θεξκνθξαζίεο Λεηηνπξγίαο – Θέξκαλζε -15 ~ 24 
o
C 

4.9 χζηεκα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ρεηξηζκνχ Με ηειερεηξηζκφ 

4.10 Καηεχζπλζε ξνήο αέξα Με ηειερεηξηζκφ 

4.11 Γπλαηφηεηα αθχγξαλζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πγξαζίαο ζηνλ ρψξν ΝΑΙ 

4.12 Υξνλνδηαθφπηεο ΝΑΙ 

4.13 Παξνρή ξεχκαηνο Μνλνθαζηθή 

4.14 Σξνθνδνζία / πρλφηεηα 230V/50Hz 

4.15 

χζηεκα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ζέξκαλζεο απφ ηελ δεκηνπξγία παγεηνχ 

ΝΑΙ 

4.16 χζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη ππεξζέξκαλζεο ηνπ ζπκπηεζηή ΝΑΙ 

4.17 χζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ ζπκπηεζηή απφ ζπρλέο δηαθνπέο ηνπ ξεχκαηνο ΝΑΙ 

4.18 χζηεκα πξνζηαζίαο απφ ππέξηαζε ΝΑΙ 

5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

5.1 Γήισζε δηαζεζηκφηεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ΝΑΙ 

5.2 Γπλαηφηεηα θάιπςεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απφ εμεηδηθεπκέλν 
ζπλεξγείν 

ΝΑΙ 

5.3 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ην ζπκπηεζηή (ζε έηε) ≥5 έηε 

5.4 
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (ζε έηε) 
≥2 έηε 

5.5 Κφζηνο εγθαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΝΑΙ 

 

 

 

Δπίζεο ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ 

ζχλδεζή ηεο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, θαη ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 



Γηα ην είδνο απηφ ζα παξέρεηαη γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν εηψλ. 

 

 

Γ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ 

ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο απνρέηεπζεο ζηξαγγηζκάησλ θαη ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο) ηα απηφλνκα 

επίηνηρα θιηκαηηζηηθά δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. 

Η πξνκήζεηα ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ κεηαθνξά, πιήξε ηνπνζέηεζε, θαη 

παξάδνζε ηνπο ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία, καδί κε θάζε πιηθφ ή κηθξνυιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη γηα ηελ παξάδνζε ζε πιήξε θαη ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ είλαη : 

 Πιήξεο ειεθηξηθή (κε αλεμάξηεην ειεθηξηθφ πίλαθα), ςπθηηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο. 

 Σα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη ηεο απνιχηνπ 

επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα αθνινπζεζνχλ πηζηά νη ππνδείμεηο ηεο, αζρέησο ηνπ 

απαηηνχκελνπ κήθνπο ζσιελψζεσλ, εληφο πάληα ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ.  

 Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζε 

γαιβαληδέ κεηαιιηθέο βάζεηο πνπ νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη ν πξνκεζεπηήο, θαη ζα ζηεξίδνληαη 

ζηνλ ηνίρν ή ζην δάπεδν κε ζηνηρεία αλάινγεο αληνρήο κε ην θνξηίν πνπ ζα θέξνπλ.  

 Οη απνρεηεχζεηο ζπκππθλσκάησλ ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζα νδεγεζνχλ θαη ζα ζπλδεζνχλ κέζσ 

θαηάιιεινπ πιαζηηθνχ ζσιήλα απνρέηεπζεο ζην πιεζηέζηεξν ζηθψλη δαπέδνπ ή πδξνξξνή θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Η θιηκαηηζηηθή κνλάδα θάζε ζρνιηθήο αίζνπζαο ζα δηαζέηεη δηθή ηεο ειεθηξηθή παξνρή, λέα, κε 

μερσξηζηή αζθάιεηα από πθηζηάκελν ειεθηξηθό πίλαθα. Ο πίλαθαο, ηα πιηθά, θαιψδηα θαη ην 

δηαθνπηηθφ πιηθφ επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ην επίηνηρν ειεθηξνινγηθφ θαλάιη πνπ ζα νδεχζεη 

ην παξνρηθφ θαιψδην ζα πξνβιεθζεί επαξθήο ρψξνο γηα κειινληηθή ηνπνζέηεζε πξφζζεηνπ 

θαισδίνπ. Η ζηήξημε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαλαιηνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεραληθφ ηξφπν (βίδεο-

νχπαη) θαη φρη κε απηνθφιιεηε ηαηλία. 

 Όπνπ απαηηεζεί ε δηάλνημε νπψλ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε θαη κφλσζε απηψλ 

κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ κε θαηάιιεια πιηθά, θαζψο θαη βαθή ζηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ. 

 Δπίηνηρεο νδεχζεηο ζσιελψζεσλ θαη θαισδίσλ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν 

ειεθηξνινγηθφ θαλάιη. Σα θαλάιηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο, ζα είλαη 

βακκέλα ζην ρξψκα ηνπ ηνίρνπ. 

 Οη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο έλσζεο ηεο εμσηεξηθήο κε ηελ εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη απφ ραιθφ 

θαη ζα κνλσζνχλ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θιεηζηήο θπςέιεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ARMAFLEX 

πξνζηαηεπκέλν κε κνλσηηθή ηαηλία. 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, λα εθηειέζεη 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην, έηζη ψζηε νη εγθαηαζηάζεηο λα είλαη 

αζθαιείο, παξαδηδφκελεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Σερληθνχο Καλνληζκνχο. 

Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ην θφζηνο γηα φια ηα απαξαίηεηα, πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

θαη παξάδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

 

Η παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. Δηδηθφηεξα, 

γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, ε 

επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

Ο πξνκεζεπηήο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο  : 



 Παξάδνζε πιήξνπο θαθέινπ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο θαη εγγπήζεσλ θαηαζθεπαζηή. 

 Παξάδνζε πιήξνπο θαθέινπ εγρεηξηδίνπ ζπληήξεζεο 

 Παξάδνζε ζπλνπηηθνχ εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπληήξεζεο 

 Παξάδνζε πίλαθα βιαβψλ 

 Δθπφλεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ, ζχληαμε θαη παξάδνζε αληίζηνηρσλ πξσηφθνιισλ 

δνθηκψλ 

 Δθπαίδεπζε ηνπ ππεχζπλνπ ζπληεξεηή ιεηηνπξγίαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία 

 

Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ 

φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

 
 
 

 

                    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

                                                                       
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – Π.Δ. ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα:  
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
2) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
5) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε  
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 



ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2021 

 

Ο  Δειώλ 
 

 
 

(Υπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 

εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα.  
 

 

 
ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
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