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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆15 Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ: 

ΤΜΗΜΑ : B’ Κατασκευών-Συντήρησης  

Πληροφορίες :  Γ. Καλαµπόκης  

Τηλέφωνο :  213 2116.459  

email :  g.kalampokis@tpd.gr  

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

 

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς και δικαιολογητικών για την 
«Προµήθεια και αντικατάσταση µιας (1) εξωτερικής µονάδας µοντέλου 
RSX10GY1 και οκτώ (8) εσωτερικών µονάδων τύπου δαπέδου µοντέλου 
FXYL25G, FXYLG40G του οίκου DAIKIN καθώς και µιας (1) εξωτερικής 
µονάδας µοντέλου RAS-10FS2 και επτά (7)  εσωτερικών µονάδων τύπου 
κασέτας οροφής µοντέλου RCD-1.5FS, RCD-2FS του οίκου HITACHI µε 
νέες, συµβατές µε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των συστηµάτων 
κλιµατισµού «Θ» και «Λ» τύπων αντλίας θερµότητας (heat pump) στο 
κτίριο ιδιοκτησίας του Τ. Π. & ∆ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40 στην 
Αθήνα». 

 
Το Τ.Π. & ∆ανείων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της «Προµήθειας και 

αντικατάστασης µιας (1) εξωτερικής µονάδας µοντέλου RSX10GY1 και οκτώ (8) εσωτερικών 

µονάδων τύπου δαπέδου µοντέλου FXYL25G, FXYLG40G του οίκου DAIKIN καθώς και µιας (1) 

εξωτερικής µονάδας µοντέλου RAS-10FS2 και επτά (7)  εσωτερικών µονάδων τύπου κασέτας 

οροφής µοντέλου RCD-1.5FS, RCD-2FS του οίκου HITACHI µε νέες, συµβατές µε τις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις των συστηµάτων κλιµατισµού «Θ» και «Λ» τύπων αντλίας 

θερµότητας (heat pump) στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τ. Π. & ∆ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40 

στην Αθήνα», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, µε απόφαση 

του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθ. 24/2021 Τεχνικής 

Έκθεσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τ.Π. & ∆ανείων, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, προϋπολογισµού € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

Παρακαλούµε κάθε ενδιαφερόµενο που δραστηριοποιείται στο αντικείµενο της παρούσας 

πρόσκλησης να αποστείλει σχετική οικονοµική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και 

προµήθειες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου d15.info@tpd.gr ή στη ∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών (∆15) του Τ.Π. & ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, Γ’ όροφος, Γραφείο 317 κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.µ. – 14:30 µ.µ., τηλ. 

213.2116.459), µέχρι και την ∆ευτέρα 6/12/2021.  

Η προσφορά θα υπογράφεται από τους ίδιους τους προσφέροντες ή από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 





 Σελίδα -2- 

 

24/2021 Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π & ∆ανείων και ότι 

ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο της προµήθειας και των υπηρεσιών.  

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε 

την οικονοµική προσφορά σας, να µας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. H υποχρέωση αφορά τον διευθύνοντα σύµβουλο 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή πρόσωπο που έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονοµικό φορέα. Εναλλακτικά µπορεί να 

υποβληθεί ως απόδειξη για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως 

αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 που θα δηλώνει ότι: «∆εν υπάρχει σε 

βάρος για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 

προβλέπονται στο υπ. αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016». 

β. Φορολογική ενηµερότητα (αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε. 

για κάθε νόµιµη χρήση). 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ για 

συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης δηµοσίων έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου και των 

ΝΠ∆∆). 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά τον οικονοµικό 

φορέα και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τον διοικούν ή τον εκπροσωπούν. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Β’ 

Κατασκευών – Συντήρησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (∆15) του Τ.Π. & ∆ανείων, οδός 

Ακαδηµίας 40, Γ’ όροφος, Γραφείο 317 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως 

Παρασκευή, 8:30 π.µ. – 14:30 µ.µ., τηλ. 213.2116.459). 

  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

 
 
 

ΠΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
Συνηµµένα:  

Η υπ. αριθµ. 24/2021 Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π & ∆ανείων. 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆15). 
















































































