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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«Επεμβάσεις Κλιματισμού σε διάφορα κτίρια του ΟΠΑ» 

Έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

• Το Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει. 

• Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

• Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει. 

• Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

• Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως ισχύει. 

• Το 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», όπως ισχύει. 





• Την με αριθμ. πρωτ. 108159/Ζ1/21-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 677) Διαπιστωτική Πράξη της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του κ. 

Δημητρίου Μπουραντώνη του Χαραλάμπους, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Ιδρύματος, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01-

09-2020 έως 31-08-2024. 

• Την με αρ. πρωτ. 4793/04-09-2020 (Β’ 3850) Απόφαση Πρυτάνεως του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, περί καθορισμού τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων των 

Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της σειράς 

αναπλήρωσης του Πρύτανη, σύμφωνα με την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Δράκος 

αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Υποδομών, και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 1082/18-03-2021 

(Β΄1323) Απόφαση Πρυτάνεως και ισχύει. 

• Την με αρ. πρωτ. 4943/22-10-2021 Εντολή Πρυτάνεως (ΑΔΑΜ: 21REQ009419171), για 

την πραγματοποίηση του αιτήματος με αντικείμενο «Επεμβάσεις Κλιματισμού σε 

διάφορα κτίρια του ΟΠΑ», προϋπολογισμού ποσού μέχρι 37.200€. 

• Την με αρ. πρωτ. 0270/1/25-10-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 

εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 37.200,00€ σε βάρος πίστωσης του Κ.Α.Ε. 9322.13 του 

Προϋπολογισμού εξόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου του έργου με κωδικό αριθμό 2020ΣΕ04600027 και ονομασία 

«Αναβάθμιση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων του ΟΠΑ» (ΑΔΑ: 61Γ0469Β4Μ-

ΔΛΔ, ΑΔΑΜ: 21REQ009419780). 

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς όπως υποβάλλουν προσφορά για τις «Επεμβάσεις 

Κλιματισμού σε διάφορα κτίρια του ΟΠΑ», μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους, τις 

προδιαγραφές και τα λοιπά κριτήρια που καταγράφονται αναλυτικά στην παρούσα, στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθώς και στην υπ’ 

αριθμ. 4943/22-10-2021 Εντολή Πρυτάνεως (ΑΔΑΜ: 21REQ009419171).  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, 

απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): [50710000-5] «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου», [45331200-8] «Εργασίες 

εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού» και [42512500-3] «Μέρη κλιματιστικών 

μηχανημάτων». 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 9322.13 του Προϋπολογισμού εξόδων 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου του έργου με κωδικό αριθμό 

2020ΣΕ04600027 και ονομασία «Αναβάθμιση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων του 

ΟΠΑ». 

Για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν 

οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών 





τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (τηλ. 2108203212, 

2108203718-720 & 2108203401).  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 

Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπό 

προμήθεια/ανάθεση ειδών/υπηρεσιών. 

 

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, εφόσον ορίζεται και όχι πέραν της 31/12/2021. 

 

Οριζόντια Ρήτρα 

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. 

 

Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  

  Τετάρτη 10/11/2021  και ώρα 14:00.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού 

Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα, 

μέχρι την Τετάρτη, 10/11/2021 και ώρα 14:00. Συνοδεύονται δε από αίτηση, δείγμα της 

οποίας ενσωματώνεται στην παρούσα ως Παράρτημα Δ.  

Για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν 

οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών 

τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (τηλ. 2108203212, 

2108203718-720 & 2108203401).  

Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 

υπηρεσία ταχυμεταφορών στην προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, με την 





προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη 

ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερομένου. Για την εμπρόθεσμη υποβολή των 

προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ΟΠΑ και όχι η 

ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το την 

υπηρεσία ταχυμεταφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

υπηρεσία -με οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. Το ΟΠΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξη τους. 

Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν το ΟΠΑ ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του 

υποψηφίου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη 

τις κάτωθι ενδείξεις:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  

αριθμ. Πρωτ. 5008/26-10-2021 για  

«Επεμβάσεις Κλιματισμού σε διάφορα κτίρια του ΟΠΑ» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυμία, Διεύθυνση, αρ. τηλ., e-mail) 

Η προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι (επισυνάπτεται υπόδειγμα «Υπεύθυνη Δήλωση 1» στο παράρτημα Β’): 

• δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 και ότι ο οικονομικός φορέας 

θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής.  

• έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις 

προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην (παρούσα) πρόσκληση με αριθμ. 

πρωτ. 5008/26-10-2021. 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής που θα απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της. 

Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ. 

2.  Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, περιγράφοντας 

επακριβώς, πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

3.  Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Α’, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα τόσο των 

υποψήφιων φορέων (π.χ. κατάλογος εκτελεσμένων έργων, βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης, πιστοποιητικά ISO ή άλλα, κλπ.), όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών 

/ ειδών (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, ISO είδους ή κατασκευαστή κ.λπ.). 

4. Οικονομική Προσφορά:  Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε 

ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών και θα αναγράφονται 

κατά προτίμηση ολογράφως και αριθμητικά.  





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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των 

ειδών ή εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα και στα παραρτήματα της. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για την ολοκλήρωση της σύμβασης, πλέον ΦΠΑ. 

ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

ΙΙΙ. Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του συνόλου των 

ειδών/υπηρεσιών. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς ή/και της σύμβασης και των τυχόν παρατάσεών τους. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως μη κατάλληλη, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 

4412/2016. 

Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα, μετά την κατάθεση των προσφορών, να ζητήσει 

από τους συμμετέχοντες στοιχεία ή άλλες διευκρινίσεις απαραίτητα κατά την κρίση της, 

οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 

τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα. 

Δικαιολογητικά Ανάθεσης (κατακύρωσης): 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

1) Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου του προσφέροντα σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 73 και την παρ. 2α του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, το οποίο φέρει 

ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης ή τριών 

(3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής τους.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 

(O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), όλους τους 

διαχειριστές,  

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

δ) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο,  

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, όλους τους συμμετέχοντες στο 

διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,  





Εναλλακτικά μπορεί αρχικά να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από 

το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή (ατομικής) επιχείρησης περί μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα στο παράρτημα Γ’)  

 

2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 73 και παρ. 2β του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, για όλους τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές.  

 

3) Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (Βεβαίωση Φορολογικής 

Ενημερότητας ) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του 

άρθρου 80, του Ν. 4412/2016.  

 

4) Επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, ήτοι:  

Α Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου  με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 

του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του (π.χ. πιστοποιητικό 

Γ.Ε.Μ.Η σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε., κ.λπ. ή σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από τη ΔΟΥ, ή 

εκτύπωση από το σύστημα Taxisnet της αναλυτικής καρτέλας των στοιχείων της 

επιχείρησης κ.λπ.)  

Β Παραστατικό Νόμιμης  Εκπροσώπησης (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η) 

Σημειώνεται πως το ως άνω πιστοποιητικό Β’ πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης 

είτε μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης ή το πολύ τριών (3) μηνών πριν την 

ημερομηνία υποβολής του, ενώ το ως άνω πιστοποιητικό Α, πρέπει να φέρει 

ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης είτε έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

εγγράφων, διευκρινίζεται ότι γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν 

εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 

4250/2014 (Α’ 74), όπως ισχύει.  

Γίνεται μνεία ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να συμπεριλάβουν τα 

ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης στους φακέλους προσφοράς τους. 

Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής, η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, κατ’ εφαρμογή των 

σχετικών άρθρων 200 και επόμενων του Ν. 4412/2016. Θα συνοδεύεται δε και από 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης εκδοθείσα από το τμήμα Έργων, το οποίο φέρει ευθύνη για 

την παρακολούθηση και πιστοποίηση εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας 

πρόσκλησης και της μετέπειτα αυτής σύμβασης.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος 

μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 





άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι φόροι, τα έξοδα, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών/την 

εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της 

Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής. 

 

 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών 

 

 

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Δράκος 

  





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

– ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Επεμβάσεις Κλιματισμού σε διάφορα κτίρια του ΟΠΑ» 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την απαραίτητη προμήθεια των υλικών αλλά και τις 

εργασίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση επεμβάσεων κλιματισμού σε διάφορους 

χώρους διδασκαλίας του ΟΠΑ, αλλά και στο χώρο του server room του κτιρίου Ευελπίδων 47. 

 

Μέρος Α 

Επανασχεδιασμός και Επαναλειτουργία Εγκατάστασης Κλιματισμού – Αερισμού στη Νέα 

Αίθουσα Διδασκαλίας στο Ημιυπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου 

1. Γενικά  

Στο ημιυπόγειο του κεντρικού κτιρίου έχει δημιουργηθεί νέα αίθουσα διδασκαλίας για τις 

ανάγκες του ΟΠΑ. Για τη σωστή λειτουργία του κλιματισμού και του εξαερισμού του χώρου 

κρίνεται απαραίτητο να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση 5 fan coil. 

➢ Αντικατάσταση όλου του υδραυλικού δικτύου των fan coil μέχρι του σημείου όπου θα 

συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο. 

➢ Έλεγχος λειτουργίας και καθαρισμός των συστημάτων εξαερισμού. 

➢ Ανοίγματα στις ψευδοροφές και τις γυψοσανίδες και αποκατάσταση αυτών. 

2. Fan Coil 

Θα γίνει αποξήλωση των παλαιών fan coil και απομάκρυνσή τους από το χώρο. Τα νέα fan coil 

που θα τοποθετηθούν στο χώρο θα πρέπει: 

➢ Να έχουν ισχύ τουλάχιστον 7kW σε ψύξη και 6.8kW σε θέρμανση. 

➢ Να είναι δαπέδου. 

➢ Να έχουν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα χαμηλής στάθμης θορύβου. 

➢ Να έχουν ενσωματωμένο ψηφιακό χειριστήριο με θερμοστάτη και διακόπτη τριών 

ταχυτήτων. 

➢ Να διαθέτουν κοινό στοιχείο ψύξης – θέρμανσης.  

➢ Να προσάγουν αέρα από πάνω και να αναρροφούν αέρα από κάτω.  

➢ Να διαθέτουν φίλτρο το οποίο να είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο. 

➢ Να είναι πιστοποιημένα κατά Eurovent. 

➢ Να έχουν δυνατότητα σύνδεσης είτε αριστερά είτε δεξιά. 

➢ Να είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 

Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των fan coil θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες καλωδιώσεις.  

 

3. Συστήματα Εξαερισμού 

Ο χώρος που θα δημιουργηθεί η νέα αίθουσα διδασκαλίας διαθέτει δύο ανεξάρτητα συστήματα 

εξαερισμού. Για τη σωστή τους λειτουργία είναι απαραίτητο να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

➢ Αποξήλωση όλων των στομίων που υπάρχουν στο χώρο, χημικός καθαρισμός αυτών και 

επανατοποθέτησή τους. 

➢ Αντικατάσταση όλων των εύκαμπτων αεραγωγών με νέους μονωμένους κατάλληλης 

διατομής. 

➢ Απολύμανση όλων των σταθερών καναλιών αεραγωγών. 

➢ Καθαρισμός – απολύμανση των κουτιών των εξαερισμών που βρίσκονται στο αίθριο.  





➢ Έλεγχος καλή λειτουργίας, αντικατάσταση ιμάντων αν απαιτείται.  

➢ Τοποθέτηση μεταλλικών καλυμμάτων στα κουτιά των εξαερισμών. 

➢ Θέση σε λειτουργία.  

4. Αντικατάσταση Υδραυλικού Δικτύου 

Δεδομένου ότι στους χώρους που θα δημιουργηθεί το νέο εργαστήριο οι υπάρχουσες 

σωληνώσεις του υδραυλικού δικτύου είναι οξειδωμένες, θα πρέπει προκειμένου να γίνει και η 

εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων, να γίνει ολοκληρωτική αποξήλωση όλων των 

σωληνώσεων και αντικατάστασή τους με καινούργιες μέχρι του σημείου όπου εξέρχονται από 

τους χώρους του εργαστηρίου και ενώνονται με το κεντρικό δίκτυο. Εάν δεν είναι εφικτό να 

ακολουθηθεί η ίδια διαδρομή θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός του δικτύου και να 

ακολουθηθεί νέα διαδρομή για την εγκατάστασή του. 

 

Οι απαραίτητες εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

➢ Άδειασμα μέρους του δικτύου. 

➢ Αποξήλωση του οξειδωμένου δικτύου (και των δύο κλάδων), απομάκρυνσή των υλικών από 

τους χώρους του ΟΠΑ και εναπόθεσή τους σε επιτρεπόμενους χώρους.  

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών για την τμηματική κατασκευή 

του νέου δικτύου, στα οποία περιλαμβάνονται: 

1. Σιδηροσωλήνες μαύροι βαρέως τύπου 3/4’’ (περίπου18m) & 1 ½’’ (περίπου 72m). 

2. Μόνωση τύπου armaflex 19mm (για τις ανωτέρω διατομές σωληνώσεων). 

3. Μόνωση εξαρτημάτων και βανών. 

4. Βάνες ορειχάλκινες σφαιρικές (3/4’’). 

5. Οποιαδήποτε άλλα υλικά ή εξαρτήματα ή εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την πλήρη 

ανακατασκευή του τμήματος αυτού του δικτύου και θέση του σε λειτουργία ακόμα και 

αν δεν αναφέρονται παραπάνω. 

➢ Δοκιμή πίεσης των τμημάτων που θα ανακατασκευαστούν.  

➢ Θερμομόνωση του δικτύου καθώς και των λοιπόν εξαρτημάτων εφόσον έχουν περάσει 

επιτυχώς όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές. Η περιτύλιξη της μόνωσης θα γίνει με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην παγιδεύεται καθόλου αέρας στο ενδιάμεσο. 

➢ Πλήρωση της εγκατάστασης εκ νέου με νερό. 

➢ Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία και εξαέρωση του δικτύου. 

➢ Παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

 

Μέρος Β 

Αντικατάσταση των Κλιματιστικών της Αίθουσας Υ στο Ημιυπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου 

1. Γενικά  

Στην αίθουσα Υ υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 καναλάτες κλιματιστικές μονάδες. Η μία εκ των 

τριών είναι κατεστραμμένη εδώ και πολλά χρόνια και δεν χρήζει επισκευής. Οι υπόλοιπες δύο 

παρουσιάζουν κατά καιρούς προβλήματα στη λειτουργία τους. Επιπλέον, οι εν λόγω 

κλιματιστικές μονάδες λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R22 η χρήση του οποίου έχει απαγορευτεί, 

όπως άλλωστε και η συντήρηση και η επισκευή των μηχανημάτων κλιματισμού που το 

χρησιμοποιούν.  

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αντικατάσταση τους με δύο νέες σύγχρονες μονάδες 

καναλάτες οι οποίες θα τοποθετηθούν εντός της ψευδοροφής της αίθουσας. Οι μονάδες αυτές 

θα συνδεθούν με εύκαμπτους αεραγωγούς στα υπάρχοντα δίκτυα διανομής αέρα εντός του 

χώρου. Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στο αίθριο που βρίσκεται πλησίον της αίθουσας 

και πάνω σε κατάλληλες βάσεις δαπέδου. Το ψυκτικό και το αποχετευτικό δίκτυο θα κινείται 

εντός της ψευδοροφής της αίθουσας και θα εξέλθει από το χώρο από παρακείμενο παράθυρο. Η 

ηλεκτρολογική σύνδεση θα γίνει σε πίνακα που υπάρχει στον ίδιο αίθριο χώρο. Τέλος, λόγω του 

ότι οι εσωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν εντός αίθουσας διδασκαλίας και σε χαμηλό σχετικά 

ύψος, θα καλυφθούν με ειδικά ηχοαπορροφητικά υλικά έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί 

οποιαδήποτε όχληση εντός του χώρου.  





Για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών θα πρέπει να ανοιχτούν θυρίδες στην ψευδοροφή του 

χώρου, οι οποίες μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να αποκατασταθούν. 

2. Κλιματιστικά Καναλάτα 

Οι δύο καναλάτες κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει: 

➢ Να έχουν ονομαστική ψυκτική απόδοση 50000Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 

60000Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσης θα πρέπει να ξεπερνάει τα 

55000Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 65000Btu/h στη θέρμανση.  

➢ Να είναι inverter. 

➢ Να διαθέτουν επίτοιχο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού. 

➢ Να λειτουργούν με ψυκτικό υγρό R32. 

➢ Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ σε ψύξη και Α+++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη. 

➢ Να έχουν δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από 

διακοπή και επαναφορά του ρεύματος. 

➢ Να διαθέτουν αυτοδιάγνωση βλαβών.  

➢ Να έχουν δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

➢ Να έχουν χρονοδιακόπτη. 

➢ Να διαθέτουν ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων. 

➢ Να διαθέτουν αντισκωριακή προστασία για τις εξωτερικές μονάδες.  

➢ Να έχουν χαμηλή στάθμη θορύβου (max 54dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα). 

➢ Να είναι κατασκευής 2020 - 2021. 

➢ Να έχουν 10ετή εγγύηση για το συμπιεστή. 

➢ Να είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. 

 

Μέρος Γ 

Προμήθεια & Τοποθέτηση 1 Κλιματιστικού στο Νέο Εργαστήριο Οικονομικού 

1. Γενικά 

Για την ενίσχυση του κλιματισμού του νέου εργαστηρίου Οικονομικού που θα δημιουργηθεί στην 

αίθουσα Α48 της πτέρυγας Αντωνιάδου, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού 

τύπου κασέτας, το οποίο θα τοποθετηθεί εντός της ψευδοροφής της αίθουσας.  

Οι απαραίτητες εργασίες περιλαμβάνουν: 

➢ Προμήθεια του κλιματιστικού τύπου κασέτας. 

➢ Τοποθέτηση της νέας εσωτερικής μονάδας εντός της ψευδοροφής του χώρου με προσοχή. 

➢ Αποκατάσταση της ψευδοροφής σε όποιο σημείο χρειαστεί.  

➢ Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας στο δώμα της Πτέρυγας Αντωνιάδου πάνω σε 

κατάλληλες βάσεις δαπέδου. 

➢ Νέα ηλεκτρολογική σύνδεση των μονάδων, με παροχή από πίνακά που βρίσκεται στο δώμα 

της πτέρυγας Αντωνιάδου.  

➢ Νέο ψυκτικό και αποχετευτικό δίκτυο για τη σύνδεση των δύο μονάδων μεταξύ τους. Το 

ψυκτικό δίκτυο θα έχει μήκος περίπου 40m. 

➢ Αποκατάσταση ψευδοροφών. 

➢ Οποιεσδήποτε οικοδομικές ή άλλες εργασίες απαιτηθούν. 

 

2. Κλιματιστικό τύπου κασέτας 





Το κλιματιστικό τύπου κασέτας θα πρέπει: 

➢ Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 48000Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 

55000Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσής του θα πρέπει να ξεπερνάει τα 

49000Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 57000Btu/h στη θέρμανση.  

➢ Να είναι inverter. 

➢ Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R32. 

➢ Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ σε ψύξη και τουλάχιστον Α++ σε θέρμανση στη θερμή 

ζώνη. 

➢ Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων. 

➢ Να έχουν δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από 

διακοπή και επαναφορά του ρεύματος. 

➢ Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών.  

➢ Να διαθέτει χρονοδιακόπτη. 

➢ Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

➢ Να διαθέτουν αντισκωριακή προστασία για τις εξωτερικές μονάδες.  

➢ Να διαθέτουν σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι υπερθέρμανσης, υπέρτασης και 

συχνών διακοπών του ρεύματος.  

➢ Να έχουν χαμηλή στάθμη θορύβου (max 52dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα). 

➢ Να είναι κατασκευής 2020 - 2021. 

➢ Να έχουν τουλάχιστον 10ετή εγγύηση για το συμπιεστή και 4ετή για το σύνολο. 

➢ Να είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. 

 

 

Μέρος Δ 

Προμήθεια & Τοποθέτηση 1 Κλιματιστικού για το Server Room του Κτιρίου Ευελπίδων 47 

1. Γενικά 

Πρόκειται για τη προμήθεια και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού για το χώρο του server room 

στον 7ο όροφο του κτιρίου Ευελπίδων 47 και Λευκάδος, το οποίο θα αντικαταστήσει ένα που ήδη 

υπάρχει στο χώρο και έχει υποστεί ζημιά η οποία δεν χρήζει επισκευής. Η εν λόγω προμήθεια 

κρίνεται αναγκαία και επείγουσα καθότι πλέον υπάρχει στο χώρο του server room μόνο ένα 

λειτουργικό κλιματιστικό το οποίο δεν επαρκεί για τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων 

με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να υποστούν ζημιά οι server του εν λόγω κτιρίου. 

2. Κλιματιστικό τύπου Split δαπέδου - οροφής 

Το κλιματιστικό που θα τοποθετηθεί στο χώρο του server room θα είναι δαπέδου – οροφής και 

θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

➢ Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 36000Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 

38000Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσης θα πρέπει να ξεπερνάει τα 

38000Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 40000Btu/h στη θέρμανση.  

➢ Να είναι inverter. 

➢ Να διαθέτει χειριστήριο. 

➢ Να λειτουργει με ψυκτικό υγρό R32. 

➢ Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ σε ψύξη και Α++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη. 

➢ Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών. 





➢ Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από 

διακοπή και επαναφορά του ρεύματος. 

➢ Να έχει δυνατότητα ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

➢ Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για τις εξωτερικές μονάδες.  

➢ Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 52dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα). 

➢ Να είναι κατασκευής 2020 - 2021. 

➢ Να έχει 10ετή εγγύηση. 

➢ Να είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. 

 

Μέρος Ε 

1. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει: 

1. Nα διατηρεί ημερολόγιο εργασιών, το οποίο θα παραδοθεί στο ΟΠΑ. 

2. Να παραδώσει το έργο έτοιμο και σε πλήρη λειτουργία. 

3. Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες φροντίζοντας 

να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων που φιλοξενούν αυτές, 

να περισυλλέξει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα των εργασιών, να τα 

απομακρύνει και να τα απορρίψει εκτός Πανεπιστημίου σε επιτρεπόμενες θέσεις. 

4. Να αφήσει τους χώρους στην πρότερη κατάσταση στην οποία ήταν πριν την έναρξη των 

εργασιών (αποκατάσταση σε τυχών αναγκαία μετακίνηση γραφείων, επίπλων κτλ.). 

5. Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φθοράς ή ζημιάς στις 

εγκαταστάσεις - κτίρια του ΟΠΑ ή και προς τρίτους κατά την τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση 

των εργασιών ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτών και υποχρεούται να προβεί στην 

πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη. 

6. Να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, τις αμοιβές, 

ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών 

κλπ. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 

προκύπτει από αυτές. Επιπλέον, θα πρέπει να ασφαλίσει τα συνεργεία του και οι 

ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ίδιο. 

7. Να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα 

ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή 

ατυχημάτων (τόσο για τα συνεργεία του όσο και για οποιονδήποτε κινείται στους χώρους 

εκτέλεσης των εργασιών). Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τον 

έλεγχο της τήρησης των μέτρων & κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, 

καθώς και της χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας από τα συνεργεία του και καμία 

ευθύνη δεν έχει το ΟΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος. 

8. Να συνεργάζεται με άλλα συνεργεία τα οποία μπορεί να βρίσκονται στους ίδιους χώρους με 

στόχο την αποφυγή προβλημάτων κατά την εκτέλεση του έργου αλλά και την αποφυγή 

ατυχημάτων. 

9. Να συνεργάζεται αρμονικά με τις υπηρεσίες του ΟΠΑ και να αποδέχεται τις υποδείξεις και 

παρατηρήσεις αυτών. 

10. Να παραδώσει λίστα (συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες) με όλα τα 

συνεργεία που θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες, καθότι δεν θα επιτραπεί είσοδος στους 

χώρους του κτιρίου σε συνεργεία και εργαζομένους που δεν θα είναι στη σχετική λίστα. 

11. Να απομακρύνει από τους χώρους του ΟΠΑ τα προς αντικατάσταση υλικά – κλιματιστικές 

μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές), και να τα δώσει για καταστροφή. 





12. Να κάνει ανάκτηση του FREON R22 (ΕΚΑ 14 06 01, Χλωροφθοράνθρακες CFC, HCFC) μέσα 

από τις προς αντικατάσταση μονάδες μέσα σε πιστοποιημένα δοχεία πίεσης και να το δώσει 

για καταστροφή. Η όλη διαχείριση των αποβλήτων από τον ανάδοχο θα πρέπει να γίνει 

σύμφωνα με: 

➢ Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/ Α /16.10.86) “Για την προστασία του περιβάλλοντος” 

➢ ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/ Β /28.03.2006) “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.” 

➢ KYA 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/30.06.2006) “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ 

αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.» (ΦΕΚ 383/ Β) και σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης 

Μαρτίου 1991».” 

➢ Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/ Α /13.02.2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

➢ Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. 

➢ Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. 

➢ ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 για τον καθορισμό των αρχών, των μέτρων και διαδικασιών για 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος». 

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί για τη καταστροφή των αποβλήτων με 

φορέα ο οποίος να έχει: 

➢ Πανελλαδική άδεια συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ με τη 

δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς των προαναφερόμενων αποβλήτων.  

➢ Άδεια λειτουργίας  

➢ Περιβαλλοντική αδειοδότηση από το ΥΠΕΝ (ΑΕΠΟ) για αποθήκευση επικίνδυνων 

αποβλήτων (και να συμπεριλαμβάνει τον προαναφερόμενο ΕΚΑ) 

➢ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (βάσει νομοθεσίας) 

Τέλος θα πρέπει να παραδώσει στο ΟΠΑ και σχετική Βεβαίωση αλλά και το έντυπο 

αναγνώρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006. 

13. Μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην υπηρεσία τα τελικά σχέδια τόσο σε 

ηλεκτρονική μορφή (pdf & dwg) με τις οδεύσεις των αεραγωγών και των δικτύων, καθώς 

και τις θέσεις των μηχανημάτων (ενημέρωση σχεδίων της υπηρεσίας).  

14. Μετά το πέρας του έργου να κάνει μετρήσεις θορύβου (παρουσία ατόμου της υπηρεσίας) 

στις αίθουσες έτσι ώστε να αποδειχθεί η χαμηλή στάθμη θορύβου, και να παραδώσει 

σχετική έκθεση. 

15. Να μεριμνήσει για οποιεσδήποτε εργασίες, υλικά, ελέγχους, ασφαλιστικές διατάξεις κτλ. και 

γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την σωστή και ασφαλή λειτουργία 

της εγκατάστασης (ακόμα και αν δεν αναφέρεται παραπάνω και χωρίς επιπλέον κόστος) 

έτσι ώστε παραδώσει το έργο λειτουργικό, έτοιμο προς χρήση και χωρίς προβλήματα στην 

εγκατάσταση. 

Σε περίπτωση που με την έναρξη της λειτουργίας παρουσιαστούν προβλήματα στην 

εγκατάσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

αποκατάστασή τους χωρίς επιπλέον κόστος. 

 

2. Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου  





Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποδείξουν την καταλληλότητά τους (τεχνική επάρκεια, 

εμπειρία, δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης) και επομένως να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

➢ Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

➢ Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:20015 σε εφαρμογή των κανονισμών 

517/2014 (303/2008) και 2067/2015 και με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη, εγκατάσταση, 

λειτουργία, επισκευή, συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού – ψύξης – θέρμανσης – Η/Μ 

Εγκαταστάσεων. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη βεβαίωση 

για τις ποσότητες αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό 2067/2015. 

➢ Πιστοποιητικό Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής τη 

παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης 

– θέρμανσης – κλιματισμού. 

➢ Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγειας & Ασφάλειας Στην Εργασία ISO 45001:2018 

με πεδίο εφαρμογής τη παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης 

εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού. 

➢ Κατάσταση προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση, στην οποία θα 

περιλαμβάνεται το τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες και στην 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

1. Τουλάχιστον 2 ψυκτικοί με άδεια εργοδηγού σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013 και 

πιστοποιητικό καταλληλότητας διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας Ι σε 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών 517/2014 (303/2008) και 2067/2015 

(απαιτούνται φωτοαντίγραφα αδειών). 

2. Ένας επιβλέπων μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με 10-ετή εμπειρία 

σε εγκαταστάσεις κλιματισμού (απαιτείται βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).  

3. Αδειούχο τεχνίτη υδραυλικό εργοδηγό σύμφωνα με το ΠΔ112/12 (απαιτούνται 

φωτοαντίγραφα αδειών). 

➢ Βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΠΑ ότι έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσης 

και της κατάστασης αυτών και γνωρίζει όλες τις τοπικές και ειδικές συνθήκες που 

απαιτούνται για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

3. Τεχνική Προσφορά 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει μέσα στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς να 

προσκομίσουν: 

➢ Βεβαίωση (παραλαμβάνεται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ), στην οποία θα 

πιστοποιείται ότι έλαβαν πλήρη γνώση και των τοπικών και ειδικών συνθηκών. Για το λόγο 

αυτό απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση της 

θέσης και της κατάστασης αυτών (πριν την κατάθεση των προσφορών τους) κατόπιν 

συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (τηλ. 2108203720 – 719 – 718 – 212). Σε 

περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία δεν θα αξιολογηθεί η προσφορά. 

➢ Τα πιστοποιητικά ISO και CE των εργοστασίων κατασκευής για όλον τον εξοπλισμό που 

πρόκειται να εγκατασταθεί με σαφή παραπομπή στον εξοπλισμό στον οποίο αναφέρονται.  

➢ Τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα πρέπει να υπάρχει σαφή επισήμανση όσον αφορά στον 

προσφερόμενο εξοπλισμό. 

 

4. Προϋπολογισμός – Διάρκεια  





Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 37.200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει 

όλες τις ανωτέρω προμήθειες, εργασίες καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες (οικοδομικές, 

ψυκτικές, ηλεκτρολογικές κτλ.) αλλά και υλικά/εξοπλισμό/εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την 

ολοκλήρωση του έργου και τη παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία ακόμα και αν δεν 

αναφέρονται παραπάνω. 

Ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες» 

 

Για το Τμήμα Έργων 

 

Μιγαδάκης Χρήστος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

 

 

 





 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω με την ιδιότητα του…………………………. και εκ 
μέρους του φορέα που εκπροσωπώ, ότι: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με αντικείμενο «Επεμβάσεις Κλιματισμού σε διάφορα κτίρια 

του ΟΠΑ», που διενεργείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βάσει της με Αρ. Πρωτ. 

5008/26-10-2021 Πρόσκλησης,  

• δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016, και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ 
θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 
του Ν. 4412/2016, μετά από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής.  

• έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προδιαγραφές όπως 
αυτές αναφέρονται στην πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5008/26-10-2021 

• Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της. 

 (4) 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ) 





 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω με την ιδιότητα 
του………………………………………  ότι: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με αντικείμενο «Επεμβάσεις Κλιματισμού σε διάφορα 

κτίρια του ΟΠΑ», που διενεργείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βάσει  της με Αρ. 

Πρωτ. 5008/26-10-2021 Πρόσκλησης, δεν συντρέχει μέχρι σήμερα- σε βάρος μου ή σε βάρος 

των  προσώπων που διοικούν, διευθύνουν, εποπτεύουν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ ή 
κατέχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό - καταδίκη με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα:  

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), και τα εγκλήματα του 
άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού  φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 
παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 
νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 





  

και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά 
στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με 
την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 
(διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 
103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 
Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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 την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 
323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 (4) 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 

 
 
 
 
 
 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 

ΑΙΤΗΣΗ  

(ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΟΠΑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  ΑΙΤΗΣΗ  

Του/της ………………………………………… 

 

 

 

 

 

Θέμα : ……………………………………………  

 

 

 

 

Ημερομηνία :  

Αθήνα, …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς :  

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Ο Αιτών / Η Αιτούσα  

 

……………………………………………………………. 
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