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T E X N I K H   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για το δημοτικό 

κτίριο της οδού Οινοποίωνος.     

Αναλυτικότερα ο Δήμος θα προμηθευτεί  σύμφωνα με την περιγραφή στο τιμολόγιο της 

μελέτης. 

 Όλα τα προς προμήθεια κλιματιστικά επί ποινή αποκλεισμού θα είναι απολύτως καινούργια, 

αμεταχείριστα αρίστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα σύγχρονης 

τεχνολογίας και κατασκευής αναγνωρισμένου επώνυμου κατασκευαστικού οίκου με καλή 

φήμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα υποδειχθούν κάθε φορά από 

την Υπηρεσία. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 6.000 € (με ΦΠΑ) και θα γίνει  με 

απ’ ευθείας ανάθεση. 
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TEXNIKΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1)Μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit) INVERTER 9.000 Btu/h 
Ενεργειακής κλάσης στην ψύξη Α ++ 
Ενεργειακής κλάσης στην θέρμανση Α.++  
Ονομαστικής  απόδοσης 9.000 Btu/h 
Οικολογικού ψυκτικού μέσου R410a  
Γνωστού εργοστασίου που να αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας.  

Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας , να 
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία και να διαθέτουν την 
πιστοποίηση EUROVENT. Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα 
υποδειχθούν κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

 
2) Μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit) INVERTER 12.000 Btu/h 
Ενεργειακής κλάσης στην ψύξη Α++ 
Ενεργειακής κλάσης στην θέρμανση Α ++ 
Ονομαστικής  απόδοσης 12.000 Btu/h 
Οικολογικού ψυκτικού μέσου R410a  
Γνωστού εργοστασίου που να αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας.  

Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας , να 
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία και να διαθέτουν την 
πιστοποίηση EUROVENT. Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα 
υποδειχθούν κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

 
3) Μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit) INVERTER 20.000 Btu/h 
Ενεργειακής κλάσης στην ψύξη Α++ 
Ενεργειακής κλάσης στην θέρμανση Α ++ 
Εύρος ψυκτικής απόδοσης Btu/h:4.300-22.520  
Εύρος θερμικής απόδοσης Btu/h:3.820-23.200 
Οικολογικού ψυκτικού μέσου R410a  
Γνωστού εργοστασίου που να αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας.  

Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας , να 
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία και να διαθέτουν την 
πιστοποίηση EUROVENT. Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα 
υποδειχθούν κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

 
 
 
  
                                                                                                      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
                                                                                                  Δέσποινα Φυριππή 
                                                                                           ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών                                                      
 
 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΑΡ. 
ΤΙΜ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. 
Μονάδες διαιρούμενου 
τύπου (split unit) 
INVERTER 9.000 Btu/h 

ΤΕΜ 1 4 440,00 1.760,00 

2. 
Μονάδες διαιρούμενου 
τύπου (split unit) 
INVERTER 12.000 Btu/h 

ΤΕΜ 2 4 470,00 1.880,00 

3. 
Μονάδες διαιρούμενου 
τύπου (split unit) 
INVERTER 18.000 Btu/h 

ΤΕΜ 3 2 766,00 1.532,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.172,00€ 

      Φ.Π.Α 16%      827,52€     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.999,52€ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
                                    

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της σύμβασης 

Αυτή η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων Δημοτικού κτιρίου οδού Οινοποίωνος», όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. 
 

΄Αρθρο 2 
Διατάξεις που  ισχύουν 

     Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ισχύουν: 
 α.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 Ν.3463/06 περί «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και του     
       Ν.3852/10 
 β. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Απ.11389/93) 
 γ. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
 δ. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
 ε. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ.   
    Οικονομικών. 

΄Αρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης  της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 17, 7/8/2002 του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης,  σύμφωνα  με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α,  όπως αυτό τροποποιείται με τις νέες εγκυκλίους. 
και  σύμφωνα με το Ν.3463/06 (νέος Δ.Κ.Κ.). 
 

Άρθρο 4 
Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση και ανακοίνωση του 
αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 24, υποχρεούται να 
προσέλθει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου 
της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

΄Αρθρο 5 
Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που  αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

΄Αρθρο 6 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει  
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14, 
το ύψος της οποίας είναι 1% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 



Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει να αναφέρουν και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., παρ.2. 
Η  εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 
την προσωρινή παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 

 
Άρθρο 7ο 

Προϋπολογισμός της προμήθειας. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.999,52 € (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.16%). 

΄Αρθρο 8 
Εγγυήσεις 

Τα υλικά θα συνοδεύονται από ανάλογες εγγυήσεις και πιστοποιητικά ποιότητας για την 
χρήση την οποία προορίζονται. 

Άρθρο 9 
Ποινικές ρήτρες –έκπτωση αναδόχου 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
23 & 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 10 
Φόροι -τέλη-κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που  θα ισχύουν την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης. 
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