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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων τεχνολογίας 
inverter που θα χρησιμοποιηθούν  για να καλύψουν τις ανάγκες σε ψύξη και θέρμανση των 
κοινοτικών καταστημάτων Κυργίων και Αγ.Παρασκευής του Δήμου Δοξάτου.  
 
Με  την  μελέτη  προβλέπεται  να  γίνει  προμήθεια  και  τοποθέτηση  οκτώ (8) κλιματιστικών  
μονάδων τάξεως  θερμικής – ψυκτικής ισχύος 18.000  BTU/H  inverter (6 στην κοινότητα Κυργίων 
και 2 στην κοινότητα Αγ.Παρασκευής)  καθώς και μίας (1) κλιματιστικής μονάδας inverter τάξεως  
θερμικής – ψυκτικής ισχύος 24.000 BTU/H στην κοινότητα Κυργίων. 
 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  τοποθέτηση  να  εκτελέσει  όλες  τις    ψυκτικές εργασίες    
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΠΔ1/13    από  πιστοποιημένο  τεχνικό  που  είναι απαραίτητες  και  
αδειούχο  ηλεκτρολόγο  για  την  ηλεκτροδότηση  τους, δηλαδή  την  σύνδεση τους με καλώδιο εντός 
τετραγωνικού καναλιού στον πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου και την τοποθέτηση 
μικροαυτόματου ασφάλισης  για  κάθε  κλιματιστικό. Στην  τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση 
των παλιών κλιματιστικών μονάδων και η μεταφορά τους στις αποθήκες του Δήμου. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 9.114,00 € με τον Φ.Π.Α. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των κλιματιστικών περιγράφονται παρακάτω.        

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 18000 BTU/H .  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Κλιματιστικό τοίχου   
Ονομαστικής απόδοσης ψύξης-Θέρμανσης  τάξεως 18.000 (BTU/h)   
µε ψυκτικό οικολογικό υγρό R32, µε ιονιστή , µε φίλτρο αποστείρωση. 
Πιστοποίηση  EUROVENT 
Ενεργειακή Κλάση Average Zone  Θέρμανση : A+ 
Ενεργειακή Κλάση ψύξη : A++ 
Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων ανεμιστήρα καθώς και αυτόματης λειτουργίας 
Στόμιο παροχής αέρα με ελεγχόμενες περσίδες, για την επίτευξη επιθυμητής κατεύθυνσης του αέρα, 
φίλτρο αέρα για την συγκράτηση αιωρούμενων σωματιδίων, εύκολα αφαιρούμενο για επιθεώρηση, 
καθαρισμό ή αντικατάσταση  
Λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων κατασκευασμένη είτε από ισχυρό χαλυβδοέλασμα και 
προστατευόμενη έναντι διαβρώσεων με ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή είτε από χοντρό μη εύκαμπτο 
πλαστικό. 
 



 
 
 
 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 24000 BTU/H .  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Κλιματιστικό τοίχου   
Ονομαστικής απόδοσης ψύξης-Θέρμανσης  τάξεως 24.000 (BTU/h)   
µε ψυκτικό οικολογικό υγρό R32, µε ιονιστή , µε φίλτρο αποστείρωση. 
Πιστοποίηση  EUROVENT 
Ενεργειακή Κλάση Average Zone Θέρμανση : A+ 
Ενεργειακή Κλάση ψύξη : A++ 
Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων ανεμιστήρα καθώς και αυτόματης λειτουργίας 
 
Όλες  οι  κλιματιστικές  μονάδες  θα  τοποθετηθούν  επάνω  σε  ειδικά  διαμορφωμένες  μεταλλικές  
βάσεις  που  είναι  θα  κατάλληλες  τόσο  για  την  πάκτωση  της  εξωτερικής μονάδας  σε  δάπεδο  
όσο  και  σε  τοίχο  .   
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση των μονάδων θα πρέπει να είναι κατάλληλων 
διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και ασφαλής στήριξη της, προς αποφυγή ατυχημάτων 
λόγω πτώσης. 
Η βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένη από σιδηρογωνίες κατάλληλων 
διαστάσεων και πάχους ανάλογο με το βάρος της μονάδας, με κολλήσεις αρίστης ποιότητας, βαμμένη 
με ηλεκτροστατική βαφή και διαθέτοντας τέσσερα (4) σημεία στήριξης στον τοίχο, ώστε το πίσω 
μέρος του μηχανήματος να απέχει από τον τοίχο στήριξης τουλάχιστον 10 εκ. 
Εάν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί στο δάπεδο (βεράντα, δώμα κλπ.), τότε η τοποθέτησή της θα 
γίνει πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις και τα σημεία στήριξης της βάσης θα πρέπει να καλύπτονται 
με ειδικό μονωτικό υλικό. 
Η εσωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί με στήριξη στον τοίχο με πιθανή την χρήση τμήματος 
γυψοσανίδας για την κάλυψη εμφανών ατελειών. 
Όλες  οι  συσκευές  θα  διαθέτουν  ασύρματο  χειριστήριο με οθόνη LCD εξοπλισμένο  µε  τις 
κατάλληλες μπαταρίες ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση 
Όλα τα κλιματιστικά πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης “CE” και να διαθέτουν 
πιστοποιητικά ποιότητας – ελέγχου.  
Οι σωληνώσεις ψυκτικού υγρού θα είναι πλήρως μονωμένες με μονωτικό σπογγώδους ελαστικού, 
τύπου ARMAFLEX ή αντίστοιχης ποιότητας, και η μόνωση θα είναι κατασκευασμένη με επιμέλεια 
και με τη χρήση κατάλληλης μονωτικής ταινίας, ενώ η στήριξη των σωληνώσεων στον τοίχο θα 
γίνεται με ειδικά πλαστικά στηρίγματα. Τα καλώδια και οι σωληνώσεις χαλκού θα πρέπει να έχουν 
μήκος ανάλογο με τις απαιτήσεις του χώρου που θα τοποθετηθεί με ενδεικτικό μήκος τα 2 έως 4 
μέτρα χαλκοσωλήνα. 
Επίσης όλα τα κλιματιστικά θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 
χρόνων .  
Κάθε  προσφορά  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  πλήρη  σειρά  περιγραφικών  εντύπων, εικόνων, 
σχεδίων και πιστοποιητικών.  
 
Η  δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά  τον ανάδοχο.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη :  
Α.  για  την  ακεραιότητα  του  προσωπικού  του  (ανεξαρτήτως  της  σχέσης  εργασίας  της οποίας θα 
έχουν) από οποιοδήποτε κίνδυνο     
Β.    για  οποιαδήποτε  ζημιά  τυχόν  προκληθεί  στο μηχανολογικό  του  εξοπλισμό  και  τα 
παρελκόμενα του   
Γ. έναντι τρίτων που αποδεδειγμένα θιγούν από λάθος χειρισμούς του προσωπικού του, κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.  



Δ . για την προμήθεια και την χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας του 
προσωπικού    ανάλογα µε  την  εργασία  δηλαδή  ιμάντες  προστασίας  από  πτώση,  κράνη, κ.α.  
Τέλος  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  όλα  τα  επιβαλλόμενα  από  τον  νόμο  μέτρα υγείας  
και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  για  τεχνικό ασφαλείας και 
γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικού 
παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λ.π.  
Ομοίως, υποχρεούται να ασφαλίσει το χώρο εργασιών και τον περιμετρικό χώρο µε οποιοδήποτε 
μέσο  απαιτείται  εκ  του  νόμου  για  την  προστασία  τρίτων  όσο  χρόνο  διαρκέσουν  οι εργασίες.  
Μοναδικός  υπεύθυνος  σε  περίπτωση  οποιοδήποτε  ατυχήματος  και  υπόχρεος προς αποζημίωση 
είναι ο ανάδοχος 
Η τιμή του κόστους εγκατάστασης της κάθε κλιματιστικής μονάδας θα περιέχει όλες τις  
επιβαρύνσεις  εργασιών  (πάκτωση  εσωτερικής  και  εξωτερικής  μονάδας  ,  σύνδεση  της μονάδας  
µε  ηλεκτρολογική  παροχή  ,πλαστικό  σωλήνα  αποχέτευση  της  μονάδας  ,  και πλαστικό κανάλι 
τοποθέτησης των εσωτερικών σωληνώσεων και καλωδίων) μεταφοράς και  παράδοσης  χωρίς  έξτρα  
επιβάρυνση  της  υπηρεσίας.  Τα  σημεία  τοποθέτησης  των εσωτερικών  και  εξωτερικών  μονάδων  
των  κλιματιστικών  θα  τα  υποδείξει  ο  αρμόδιος μηχανικός του  Δήμου Δοξάτου. Στην  τιμή 
περιλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλιών κλιματιστικών μονάδων και η μεταφορά τους στις 
αποθήκες του Δήμου. 

 
                                                              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

   9.114,00 

 
 
Η αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία  στις τρέχουσες τιμές 
αγοράς. 
Ο χρόνος παράδοσης της  προμήθειας είναι πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Για την προμήθεια του θέματος υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κ.Α. 10/7131.09 ποσού 
7.130,00€ και στον Κ.Α.10/7131.03 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 
 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια και τοποθέτησης εννέα (9) κλιματιστικών 
μονάδων στα κοινοτικά καταστήματα Κυργίων και Αγ.Παρασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.. 
 
Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις  
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με σύμφωνα με : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει σήμερα. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/22.11.2010 τεύχος Α΄) 
Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες 
 
Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 4 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 
εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους 
τα παρακάτω: 
α. Το συμφωνητικό 
β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 
γ. Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή 
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε. Έντυπο οικονομικής προσφοράς του αναδόχου 
 
 
Άρθρο 5 
Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 6 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει στα κοινοτικά καταστήματα Κυργίων και 
Αγ.Παρασκευής. 



 
Άρθρο 7 
Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 8 
Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/2016. 
1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο 
και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείτε ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να 
προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους: 
Α) με μακροσκοπική εξέταση 
Β) Με χημική ή μηχανική εξέταση 
Γ) με πρακτική δοκιμασία 
Δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς 
προμήθεια υλικό. 
2. Σε περίπτωση που από την σύμβαση προβλέπεται ότι η παραλαβή γίνεται μετά από 
μακροσκοπικό έλεγχο αφού αυτός διενεργηθεί συντάσσεται από την επιτροπή οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η 
παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν μακροσκοπικού που δεν 
μπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος 
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων 
τούτων. 
Εάν λόγω της φύσης του είδους , όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται 
από την επιτροπή παραλαβής και δε μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη 
σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να 
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου. 
 
Άρθρο 9 
Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο 
Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της 
Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 10 
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών και τη λειτουργία των μηχανημάτων δεν είναι αυτά, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε 
ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 11 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον Δήμο. 
 
 



 
Άρθρο 12 
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή του οχήματος θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την 
έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο).  
 
 

Καλαμπάκι, 22/10/2020 
 

                                   Συντάχθηκε                    Θεωρήθηκε 

      Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. 

 

 

                                  Ντάπα Ελένη                        Σωφρονιάδου Μαρία 

                          Πολιτικός Μηχανικός            Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
   
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Ο Προσφέρων 
 

Προς: ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 
Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και της μελέτης της προμήθειας του τίτλου που 
αναγράφεται στην επικεφαλίδα , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω 
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του 
Προϋπολογισμού Μελέτης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                     
Δ/NΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 
 
 
 
ΣΑΤΑ 2020 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 
 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

 
«Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 

 κοινοτικών καταστημάτων Δήμου Δοξάτου» 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 
 Κλιματιστικό τοίχου   

ονομαστικής απόδοσης ψύξης- 
θέρμανσης τάξεως   18.000 
(BTU/h). 
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 Κλιματιστικό τοίχου   
ονομαστικής απόδοσης ψύξης- 
θέρμανσης τάξεως   24.000 
(BTU/h). 

 
 

 
1 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 24% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
  
  

 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 


