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Ε.Τ.Α.Α. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

             

 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Μάρνη 22,   

                                     104 33 – ΑΘΗΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:      Γ. Μπάτσου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :   210 52 17 320 

FAX :  210 52 17 407 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ « ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10 

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΠ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34- ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

24%  

 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» 

που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) µε έδρα επί της 

οδού  Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή 

προσφοράς για τις εργασίες που αφορούν στην αποξήλωση, µεταφορά και εγκατάσταση 

κλιµατιστικής µονάδας από  το κτήριο επί της οδού Ναυαρίνου 10 στο κτήριο του Τοµέα 

Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών (Τ.Π.∆.Α.) επί της οδού στη Χαριλάου Τρικούπη 34 στην 

Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 

Στο κτήριο επί της οδού Ναυαρίνου 10 στην Αθήνα, βρίσκεται εγκατεστηµένο σύστηµα 

Κλιµατισµού VRF, του κατασκευαστικού οίκου TOSHIBA. Το σύστηµα αποτελείται από µία 

εξωτερική µονάδα και 10 εσωτερικές (2 κασέτες και 8 τοίχου). Το σύστηµα θα απεγκατασταθεί και 

θα µεταφερθεί για επανατοποθέτηση, στο κτήριο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 στην Αθήνα, 

προκειµένου να καλύψει τµήµα των αναγκών κλιµατισµού του κτηρίου. Η εξωτερική µονάδα θα 

τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτηρίου επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 στην Αθήνα. Οι θέσεις 

των εσωτερικών µονάδων, θα υποδειχτούν από το τεχνικό γραφείο του Ε.Τ.Α.Α σε συµφωνία µε το 

ΤΠ∆Α. 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί  

περιγράφονται στο  άρθρο 2, παρ.1. (11) του  Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 

δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των 

προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τις υπηρεσίες  που 

περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Επιπλέον το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται 

από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 
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Προϋποθέσεις συµµετοχής  
I.   Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν στο µόνιµο προσωπικό τους έναν  Μηχανολόγο ή 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό µέλος του ΤΕΕ ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ µε αποδεδειγµένη 

εµπειρία σε συστήµατα κλιµατισµού  

• Προς απόδειξη των προαναφεροµένων θα καταθέσουν στο φάκελο της προσφοράς 

τους, κατάσταση επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενη από τους αντίστοιχους τίτλους 

σπουδών και βεβαιώσεις εµπειρίας. 

II. Πέρα των ανωτέρω  θα πρέπει να διαθέτουν στο µόνιµο προσωπικό τους τουλάχιστον δύο 

αδειούχους ψυκτικούς (ένα εργοδηγό και ένα αρχιτεχνίτη) και ένα ηλεκτρολόγο µε άδεια 1ης 

Οµάδας  Α’ ειδικότητας. 

•  Προς απόδειξη των προαναφεροµένων θα καταθέσουν στο φάκελο της προσφοράς 

τους, κατάσταση επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες επαγγελµατικές 

άδειες εργασίας του προσωπικού. 

III. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε εργασίες επισκευής και 

συντήρησης εγκαταστάσεων κλιµατισµού η οποία θα αποδεικνύεται µε τη προσκόµιση 

βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. Επίσης  θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα 

αντίστοιχο έργο, το οποίο θα αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

 

2. Κριτήριο για την επιλογή του προµηθευτή που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο και θα 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή των 

ζητούµενων υπηρεσιών του συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας πρόσκλησης), είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής.     

3. Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα Γραφεία των 

Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, 

µέχρι την Παρασκευή 11.11.2016 και ώρα 11:30. π.µ. (υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).  

Όσοι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό,  πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 

Παρασκευή 11.11.2016 και ώρα 11:30. π.µ. δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

 Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς που αφορά στις Εργασίες  για την 

αποξήλωση, µεταφορά και εγκατάσταση κλιµατιστικής µονάδας από  το κτήριο επί της οδού 

Ναυαρίνου 10 στο κτήριο του ΤΠ∆Α επί της οδού στη Χαριλάου Τρικούπη 34 στην Αθήνα». 

 Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο 

φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών» 

Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά περίπτωση 

(όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα 

του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) και επικυρωµένο 

αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα. 

Β) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

-να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , στην οποία συµµετέχουν 

και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης 

-να δηλώνεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση 

και εκτέλεση εργασιών µε το ∆ηµόσιο ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία 

-να αναφέρεται ότι ο προσφέρων έχει επισκεφτεί τα κτήρια, έχει  αποκτήσει σαφή αντίληψη του 

αντικειµένου του έργου, της υπάρχουσας κατάστασης & των ειδικών συνθηκών του έργου,  για το 

οποίο υποβάλλει προσφορά. 
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-να δηλώνεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας διαθέτε όλα τα απαραίτητα επαγγελµατικά 

µεταφορικά µέσα και εργαλεία µε βάση τις κανονισµούς για τη πραγµατοποίηση του έργου, ότι ο 

προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό µε τις σχετικές άδεις, 

εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την πραγµατοποίηση του έργου». 

Γ) Τα κάτωθι πιστοποιητικά : 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο. (Σύστηµα 

διαχείρισης για την ποιότητα) στην Εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση 

Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και σε εργασίες εγκατάστασης, 

συντήρησης, εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης, Κλιµατισµού και Αντλιών 

θερµότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερµοκηπίου.  

- Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 ή ισοδύναµο. (Σύστηµα περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) 

στην Εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων καθώς επίσης και σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης , εξυπηρέτησης 

σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης, Κλιµατισµού και Αντλιών θερµότητας που περιέχουν 

φθοριούχα υγρά του θερµοκηπίου. 

- Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµο. (Σύστηµα διαχείρισης 

της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία) στην Εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία και 

συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και σε εργασίες 

εγκατάστασης, συντήρησης , εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης, Κλιµατισµού και 

Αντλιών θερµότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερµοκηπίου. 

 Σε περίπτωση που ο συµµετέχων βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης και εκκρεµεί η έκδοση  των 

ανωτέρω πιστοποιητικών, τότε απαιτείται να υποβληθεί µε την προσφορά: 

• ανάλογη βεβαίωση από τον φορέα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι ο συµµετέχων 

στο διαγωνισµό είναι σε διαδικασία ανανέωσης και ότι εκκρεµεί η έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία να δηλώνεται ότι θα προσκοµιστεί το πιστοποιητικό όταν αυτό εκδοθεί  

∆) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Ε)  Τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Προϋποθέσεις 
συµµετοχής» ( όπως κατάσταση επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενη από τους αντίστοιχους τίτλους 

σπουδών και βεβαιώσεις εµπειρίας, άδειες, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης )  

 

4.  Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α.  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της 

σύµβασης. Στην προσφερθείσα τιµή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς &  τοποθέτησης 

του συστήµατος κλιµατισµού στους χώρους  του κτηρίου επί της οδού στη Χαριλάου Τρικούπη 34 

στην Αθήνα.  

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η υπ’ αρ. 85 και Α.∆.Α.: 6ΥΙΘΟΠΕ1-01Γ 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΠ∆Α ποσού 14.260,00 € για την πληρωµή ισόποσης 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α οικ. έτους 

2016 στον ΚΑΕ: 0010088700 για την αποξήλωση µεταφορά και εγκατάσταση κλιµατιστικής 

µονάδας από  το κτήριο επί της οδού Ναυαρίνου 10 στο κτήριο του ΤΠ∆Α επί της οδού στη 

Χαριλάου Τρικούπη 34 στην Αθήνα (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 

16REQ005236964) 

5. Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Παρασκευή 11.11.2016  και 

ώρα 11:45 π.µ.  στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί 

όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.  

6. Εγγυήσεις (ν. 4412/2016 άρθρο 72) 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι 

διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
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Επιπλέον οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από  το φορέα έκδοσης τους  πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Την αναθέτουσα αρχή προς την  οποία απευθύνεται 

•  Τον αριθµό της εγγύησης . 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυµία τον   ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα  υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού 

• Την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης 

•  Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 

τον οποίο απευθύνεται. 

•  Στις περιπτώσεις Εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ο αριθµός και ο τίτλος της σχετικής 

σύµβασης. 

•  Τους όρους ότι: 

1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

2) Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, 

προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν 

είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

•••• Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Απαιτείται. 
       Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον 

δύο µηνών του συµβατικού χρόνου, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί 

µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων 

µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας πρόσκλησης 

7. Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) 

 

Η πληρωµή  θα γίνεται βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων εφόσον ολοκληρωθούν οι  

αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου δηλαδή µε την ολοκλήρωση των 

εργασιών του έργου  της αποξήλωσης µεταφοράς και εγκατάστασης της κλιµατιστικής 

µονάδας.  

Η πληρωµή της αξίας του έργου θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τον  Τοµέα Πρόνοιας 

∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α, µετά τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον 

απαιτείται , αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις, µε την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει βεβαίωση από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των 

υπηρεσιών του Αναδόχου και το  σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα 

(επιτροπή/ές παραλαβής) του Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα. 

  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 

  γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση 

του οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις   
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  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

•••• Το/α τιµολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 998146384   

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 

Ν.4013/2011 (Α.204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών στην 

καθαρή αξία του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς 

υπογραφή  σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή 

των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της 

σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν 

σε αυτήν. 

 Πληροφορίες που αφορούν το Τεχνικό µέρος του έργου της παρούσας πρόσκλησης, παρέχονται 

από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ της ∆/νσης Επιθεώρησης του ΕΤΑΑ  κ. Κ. Καµπίτση τηλ. 210-5217374 

, τις εργάσιµες µέρες και ώρες.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Αντικείµενο 

Στο κτήριο επί της οδού Ναυαρίνου 10 στην Αθήνα, βρίσκεται εγκατεστηµένο σύστηµα Κλιµατισµού 

VRF, του κατασκευαστικό οίκου TOSHIBA. Το σύστηµα αποτελείται από µία εξωτερική µονάδα και 

10 εσωτερικές (2 κασέτες και 8 τοίχου). 

Ο τύπος του µηχανήµατος είναι : Toshiba MM-A0280HT . 

Εξωτερική µονάδα:Capacity : 28.5 kw Cool , 31,5kw heat  

Ψυκτικό υγρό R-407c. 

 

Εσωτερικές µονάδες : 

2 εσωτερικές τύπου 2way cassette type TU  MM-TU042 

8 εσωτερικές τύπου High wall type K, MM-K/KR056. 

 

Το σύστηµα θα απεγκατασταθεί και θα µεταφερθεί για επανατοποθέτηση, στο κτήριο επί της οδού 

Χαριλάου Τρικούπη 34 στην Αθήνα, προκειµένου να καλύψει τµήµα των αναγκών κλιµατισµού του 

κτηρίου. Η εξωτερική µονάδα θα τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτηρίου επί της οδού Χαριλάου 

Τρικούπη 34 στην Αθήνα. Οι θέσεις των εσωτερικών µονάδων, θα υποδειχτούν από το τεχνικό 

γραφείο του Ε.Τ.Α.Α σε συµφωνία µε το ΤΠ∆Α. 

2. Περιγραφή εργασιών 

Για την µεταφορά του συστήµατος, απαιτείται ένα σύνολο υλικών και εργασίας, όπως αναλύονται 

παρακάτω. 

Ρητά σηµειώνεται ότι, οι εργασίες και τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται είναι ενδεικτικά. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, πριν την υποβολή της προσφοράς του οφείλει να επισκεφτεί τις 

εγκαταστάσεις προκειµένου να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και του συνόλου των υλικών και 

εργασιών που απαιτούνται, για την παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Ο ανάδοχος θα δηλώσει στη προσφορά του, ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και  

αναλαµβάνει τη παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, χωρίς καµία επιπρόσθετη 

οικονοµική αξίωση από την υπηρεσία. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση του συστήµατος VRF, θα φέρουν τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά και θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Εργασίες Εκτέλεσης: 

1. Έλεγχος λειτουργίας των κλιµατιστικών µονάδων πριν την απεγκατάσταση τους. 

2. Ανάκτηση του ψυκτικού µέσου από το κύκλωµα του συστήµατος κλιµατισµού. 

3. Ηλεκτρική αποσύνδεση των µονάδων κλιµατισµού. 

4. Απεγκατάσταση των µονάδων κλιµατισµού. Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται 

για τη µεταφορά της εξωτερικής µονάδας κλιµατισµού, από τον αίθριο χώρο. Τυχόν φθορές στα 

κτήρια ή τον εξοπλισµό κατά τη µεταφορά του, θα αποκατασταθούν µε µέριµνα του αναδόχου. 

5. Μεταφορά των µονάδων κλιµατισµού, στο κτήριο επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα. 

Η µεταφορά των µονάδων θα πραγµατοποιηθεί µε µέριµνα του αναδόχου. 

6. Εναπόθεση των εσωτερικών µονάδων στους επιµέρους χώρους, οι οποίοι θα υποδειχτούν από το 

τεχνικό γραφείο του Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΤΠ∆Α. 

7. Εναπόθεση της εξωτερικής µονάδας στην ταράτσα του κτηρίου. Περιλαµβάνεται η χρήση 

κατάλληλου τύπου γερανοφόρου οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των αδειών, την 



7 

 

διαδικασία έκδοσης των αδειών και την πραγµατοποίηση της µεταφοράς και εναπόθεσης στο δώµα 

του κτηρίου κατά την διάρκεια Σαββατοκύριακου Η τοποθέτηση της εξωτερικής µονάδας, θα 

πραγµατοποιηθεί σε θέση την οποία θα υποδείξει το τεχνικό γραφείο σε συνεργασία µε τον ανάδοχο, 

πάνω σε βαρέως τύπου µεταλλική βάση, την οποία θα κατασκευάσει µε µέριµνά του ο ανάδοχος. 

8. Εγκατάσταση των εσωτερικών µονάδων σε θέσεις όπου θα υποδείξει το τεχνικό γραφείο σε 

συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΤΠ∆Α. 

9. Κατασκευή νέων δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων, από προµονωµένο ψυκτικό σωλήνα 

κατάλληλης διαµέτρου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε διαστασιολόγηση των απαιτούµενων 

δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η προµήθεια και 

εγκατάσταση νέων συνδέσµων διακλάδωσης (joints). Σε περίπτωση όπου, απαιτηθούν διατοµές 

σωληνώσεων οι οποίες δεν υπάρχουν προµονωµένες στο εµπόριο, θα φέρουν µονωτικό υλικό τύπου 

ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 13 mm, κατάλληλο για δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων. 

10. Σύνδεση των µονάδων κλιµατισµού στα δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων. 

11. Κατασκευή νέων δικτύων απορροής συµπυκνωµάτων, τα οποία θα οδηγηθούν στη πλησιέστερη 

στήλη αποχέτευσης οµβρίων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται τυχόν αντλίες 

συµπυκνωµάτων, για την ορθή απορροής τους.  

12. Ηλεκτρική τροφοδοσία και σύνδεση των µονάδων κλιµατισµού. Το σύστηµα VRF θα 

τροφοδοτείται από νέο ηλεκτρολογικό πίνακα κλιµατισµού, που θα τοποθετηθεί πλησίον του 

κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα του κτηρίου (υπόγειο). 

Ο πίνακας θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες ασφαλιστικές διατάξεις για την τροφοδοσία τόσο των 

εσωτερικών, όσο και της εξωτερικής µονάδας. Οι ασφάλειες, το διακοπτικό υλικό κ.τ.λ. που θα 

χρησιµοποιηθούν θα είναι επώνυµου κατασκευαστικού οίκου, Ευρωπαϊκής προέλευσης (ενδεικτικού 

τύπου ABB, SIEMENS, κ.τ.λ.). Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η σύνδεση του νέου 

Πίνακα Κλιµατισµού µε το κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του κτηρίου. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των εσωτερικών µονάδων, θα πραγµατοποιηθεί από τις ασφάλειες του νέου 

πίνακα κλιµατισµού και δεν θα ξεπερνά τις τρεις µονάδες, ανά ασφάλεια των 16Αmp. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων από τον ηλεκτρολογικό πίνακα κλιµατισµού προς τις εσωτερικές και 

εξωτερικές συσκευές κλιµατισµού, θα πραγµατοποιηθούν εντός πλαστικού σωλήνα, τύπου 

KOUVIDIS. 

Οι ελεγκτές των εσωτερικών µονάδων θα τοποθετηθούν  σε θέσεις, όπου θα υποδείξει η υπηρεσία, 

ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή ευχρηστία και λειτουργικότητα. 

Ο τύπος των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας & επικοινωνίας που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήµατος VRF. 

Η ηλεκτρολογική σύνδεση των συσκευών κλιµατισµού καθώς επίσης και η µεταξύ τους επικοινωνία, 

θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ HD 384. 

13. Έλεγχος στεγανότητας των ψυκτικών δικτύων και δηµιουργία κενού στο κύκλωµα. 

14. Πλήρωση του συστήµατος µε κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού υγρού R407C. 

15. Εκκίνηση του συστήµατος και ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας. 

16. Συντήρηση όλων των µονάδων κλιµατισµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

17. Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας και παράδοση του εντύπου στην υπηρεσία. 

18. Παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

19. Μεταφορά κλιµατιστικού µονάδας διαιρούµενου τύπου  4
ου

 ορόφου σε άλλο χώρο του ίδιου 

ορόφου και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

20. Επισκευή δύο κλιµατιστικών µονάδων διαιρούµενου τύπου 5
ου

 ορόφου και τοποθέτηση σε 

κανονική λειτουργία. 

21. Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισµός που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την  εκτέλεση των 

εργασιών θα πρέπει να είναι τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται 

κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών και να φέρουν σήµα CE 

 

Ειδικοί όροι 
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• Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της 

κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης 

υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί µέτρων ασφαλείας και 

υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε 

προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 

• Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις µη εργάσιµες ώρες 

των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα µε τις οδηγίες της επιτροπής  παραλαβής 

 

3.  Προϋπολογισµός Υλικών και Εργασίας  
Προµήθεια Υλικών 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τη προµήθεια των υλικών εγκατάστασης (δίκτυα σωληνώσεων, 

πίνακες καλώδια κ.τ.λ.) ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€) 

πλέον ΦΠΑ,. 

Εργασία Εγκατάστασης Συστήµατος VRV 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών απεγκατάστασης, µεταφοράς & 

εγκατάστασης του συστήµατος κλιµατισµού VRF ανέρχεται στο ποσό των, πέντε χιλιάδες ευρώ 

(5.000,00 €) πλέον ΦΠΑ. 

Συνολικός προϋπολογισµός υλικών και εργασίας: Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (11.500,00 

€) πλέον Φ.Π.Α. 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, για 

παράβαση εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς και να αξιώσει 

την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.  

Η ανάθεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωµα να 

ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιµές που 

επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και  τις ισχύουσες 

Προδιαγραφές από τη σχετική  Νοµοθεσία  για  αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και 

επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι 

οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου. 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Το σύνολο    των εργασιών του έργου θα ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος 25 ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης.  Οι εργασίες του έργου αποξήλωσης και  µεταφοράς του συστήµατος 
κλιµατισµού από το κτήριο επί της οδού Ναυαρίνου 10 στο κτήριο επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 

στην Αθήνα, θα ολοκληρωθούν ενός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, 

θα επιβληθεί ρήτρα 50 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή 

αυτού. Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η καθυστέρηση αυτή 

δεν µπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την παρέλευση και αυτού του 

χρονικού διαστήµατος, ο Ανάδοχος έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε 

αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

(για τις εργασίες αποξήλωσης, µεταφοράς και εγκατάστασης κλιµατιστικής µονάδας 
από το κτήριο επί της οδού Ναυαρίνου 10 στο κτήριο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 

34 στην Αθήνα.) 

 

Στοιχεία Προσφέροντος: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ...................................................................................................................................  

Α.Φ.Μ./∆ΟΥ………………………………………………………………………. 

Ταχ. ∆/νση:  ................................................................................................................  

Τηλ.: .........................................................................  

FAX: .......................................................................  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

Εργασίες αποξήλωσης, 
µεταφοράς και 
εγκατάστασης του 

συστήµατος κλιµατισµού 

VRF από το κτήριο επί της 
οδού Ναυαρίνου 10 στο 

κτήριο επί της οδού 

Χαριλάου Τρικούπη 34 

στην Αθήνα. 

   

Προµήθεια των υλικών 

εγκατάστασης (δίκτυα 

σωληνώσεων, πίνακες 

καλώδια κ.τ.λ.) 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ     

 

Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...........  

 

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

                                                      (ΥΠΟΓΡΑΦΗ &  ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________     Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / 

___ /201 

Προς: Ε.Τ.Α.Α. ___________________ 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. __________ για ευρώ ………..€. 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθµός 

______ Τ.Κ. __________{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 

α) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 

β) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 

γ) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και 

µέχρι του ποσού των  ……….., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, που αφορά:   

ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΟ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10 ΣΤΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34- ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

11.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24% ,   

σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ….. /2016  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΤΑΑ 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 

καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.                                                                                                                         
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.                                                                                                                           
3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.                                                                   
4. Όπως υποσηµείωση 3.                                                                                                                                                            
5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύµβαση.                                                                                                                                                                               
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016                    

 7. Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.                                                                                                         
8. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 

συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 

παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.                                                                                                                                                            
9. Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 


