
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 40/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

 “ Προμήθεια  και εγκατάσταση  αυτόνο-
μων κλιματιστικών μονάδων”

Προϋπολογισμός:  12.945,60€ 

ΜΕΛΕΤΗ 
“ Προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων”

Προϋπολογισμού: 12.945,60€

Κατόπιν τροποποίησης και μετά την απόφαση 349/2017 της Οικονομικής Επιτρο-
πής 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-Τεχνική Έκθεση

-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Προμέτρηση υλικών ,  

-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

-Προϋπολογισμός

-Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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 “ Προμήθεια  και εγκατάσταση  αυτόνο-
μων κλιματιστικών μονάδων”

Προϋπολογισμός: 12.945,60€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τίτλος:«Προμήθεια & εγκατάσταση αυ-
τόνομων  κλιματιστικών  μο-
νάδων ”

Αριθ. Μελέτης:   /

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη   αφορά την προμήθεια μονάδων κλιματισμού που θα χρησιμεύσουν είτε στην

κάλυψη των αναγκών σε ψύξη/θέρμανση διάφορων χώρων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου

Θέρμης είτε ως εφεδρικά σε περίπτωση σοβαρής βλάβης,  δεδομένου ότι στο Δήμο Θέρμης υπάρ-

χουν εγκατεστημένες περίπου 110 κλιματιστικές μονάδες πολλές από τις οποίες είναι αρκετά παλιές.

Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν για την ψύξη/θέρμανση των παρακάτω χώρων :

Δ/νση Πολεοδομίας (4 τεμ.)

Δημαρχείο Θέρμης (1 τεμ.)

Πρώην Δημαρχείο Βασιλικών (1 τεμ.)

Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής (1τεμ.)

Κοινοτικό κατάστημα Περιστεράς (2 τεμ.)

Ως εφεδρικά (6 τεμ.)

Οι τεχνικές προδιαγραφές  παρατίθενται παρακάτω.

          ΘΕΡΜΗ,     - 1 – 2017      Θέρμη,      - 1 – 2017      Θέρμη,     - 1 – 2017
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη τμήματος 
            Κ.Ε & Υ.Χ.

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν.Προϊσταμένη Δ/νσης

      ΚΟΥΜΑΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ       ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ    ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Αριθ. Μελέτης:   1/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των υλικών πρέπει να ικανοποιούνται στο ακέραιο ή να υπερκαλύπτονται.

Όλα τα υλικά της προμήθειας θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα φέρουν υποχρεωτικά την

επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘ. 1   -   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9000   BTU  

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου (split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, με ελάχιστη ονο-

μαστική απόδοση  στη ψύξη και στη θέρμανση  8500 Btu/h,   με τα παρακάτω υποχρεωτικά και

κατ’ ελάχιστον στοιχεία:

1.  Τεχνολογίας DC inverter
2.  Τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz
3.  Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη (SEER) τουλάχιστον 5,10.
4. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση (SCOP) τουλάχιστον 3,40 στη μέση ζώνη.
5. Μέγιστο επίπεδο θορύβου έως 40 db η εσωτερική μονάδα και έως 55 db η εξωτερική μονάδα
6. Ψυκτικό υγρό R410A 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘ. 2   -   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   12  000   BTU  

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου (split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, με ελάχιστη ονο-

μαστική απόδοση στη ψύξη και στη θέρμανση 11500 Btu/h, με τα παρακάτω υποχρεωτικά και κατ’

ελάχιστον στοιχεία:
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1. Τεχνολογίας DC inverter
2. Τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz
3. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη (SEER) τουλάχιστον 5,10
4. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση (SCOP) τουλάχιστον 3,40 στη μέση ζώνη.
5. Μέγιστο επίπεδο θορύβου έως 40 db η εσωτερική μονάδα και έως 55 db η εξωτερική μονάδα
6. Ψυκτικό υγρό R410A 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘ. 3   -   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   18  000   BTU  

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου (split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, με ελάχιστη ονο-

μαστική απόδοση στη ψύξη και στη θέρμανση  17000 Btu/h,  με τα παρακάτω υποχρεωτικά και

κατ’ ελάχιστον στοιχεία:

1. Τεχνολογίας DC inverter
2.  Τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz
3.  Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη (SEER) τουλάχιστον 5,10
4. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση (SCOP) τουλάχιστον 3,40 στη μέση ζώνη.
5. Μέγιστο επίπεδο θορύβου έως 47 db η εσωτερική μονάδα και έως 55 db η εξωτερική μονάδα
6. Ψυκτικό υγρό R410A 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘ. 4   -   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   48  000   BTU  

Κλιματιστική συσκευή τύπου ντουλάπας, ψύξης – θέρμανσης, με ελάχιστη ονομαστική απόδοση στη

ψύξη και στη θέρμανση  45000 Btu/h, με τα παρακάτω υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον στοιχεία:

1. Τεχνολογίας DC inverter
2. Τάσης λειτουργίας 3φ, 380 V, 50 Hz.
3.  Bαθμός ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη (EER) τουλάχιστον 3,00
4.  Bαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση (COP) τουλάχιστον 3,50
5.  Μέγιστο επίπεδο θορύβου έως 60 db η εσωτερική μονάδα και έως 65 db η εξωτερική μονάδα
6.  Ψυκτικό υγρό R410A 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Εργασία τοποθέτησης  των κλιματιστικών μονάδων συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων σω-

ληνώσεων (χαλκοσωλήνες μονωμένοι,  σωλήνες  PVC,  φρέον, καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος)   για

απόσταση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας  μέχρι 3 μέτρα 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘ. 6

Εργασία τοποθέτησης  των κλιματιστικών μονάδων συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων σω-

ληνώσεων (χαλκοσωλήνες μονωμένοι,  σωλήνες  PVC,  φρέον, καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος)   για

απόσταση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας  πέραν των 3 μέτρων.

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘ. 7

Εργασία αποξήλωσης  υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων λόγω βλάβης και μεταφορά  σε χώρο

που θα υποδειχθεί από την  από την επιτροπή παραλαβής.

Όλα  τα  παραπάνω  κλιματιστικά  θα  πρέπει  να  έχουν  τα  παρακάτω  γενικά

χαρακτηριστικά :
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Να εξασφαλίζεται η λειτουργία θέρμανσης, ακόμα και όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω των 0 οC 

Να παρέχεται η δυνατότητα αφύγρανσης για τον έλεγχο της υγρασίας στον χώρο. 

Να διαθέτουν φίλτρο καθαρισμού αέρα από σκόνες και οσμές.

Να συνοδεύονται  από ασύρματο τηλεχειριστήριο με οδηγίες στα ελληνικά.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο

με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Με την τεχνική τους προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να

υποβάλλουν πλήρη στοιχεία των υπό προμήθεια υλικών καθώς και έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών

(prospectus) του κατασκευαστή.

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ΄ ολοκλήρου στην Ελληνική  γλώσσα καθώς και για όλα τα

έγγραφα  που  απαιτούνται.  Θα  είναι  πλήρεις  και  σαφείς  σε  όλα  τους  τα  σημεία.  Οποιαδήποτε

ασάφεια θα ερμηνεύεται  εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρα-

σμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια που θα είναι συ-

νταγμένα ή μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα

Οι εταιρείες που θα καταθέσουν προσφορές θα πρέπει  επί ποινή αποκλεισμού  να προ-

σκομίσουν :

Πιστοποιητικό Eurovent για τα είδη από 1 εως 3.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται από τους διαγωνιζόμενους οι επιχειρήσεις – κατα-

σκευαστές από τους οποίους θα προέρχονται όλα τα προσφερόμενα είδη καθώς και η εμπορική τους

ονομασία όπου αυτή υφίσταται.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η  προμήθεια  συμπεριλαμβάνει  και  την  πλήρη  τοποθέτηση,  σύνδεση,  μόνωση  σωληνώσεων  και

ηλεκτροδότηση  των  μονάδων  και  παράδοση  τους  σε  πλήρη  λειτουργία,  μαζί  με  κάθε  υλικό  ή

μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  εγγυηθεί  την  καλή  λειτουργία  του  συμπιεστή  για  διάστημα

τουλάχιστον  τριών  (3)  χρόνων  και  των  υπολοίπων  μερών  του  μηχανήματος  για  διάστημα

τουλάχιστον ενός (1) χρόνου.

Ειδικότερα οι αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών θα οδηγηθούν και θα συνδεθούν

μέσω  κατάλληλου  πλαστικού  σωλήνα  αποχέτευσης  στον  πλησιέστερο  υποδοχέα  του  δικτύου

αποχέτευσης, του Δημοτικού κτιρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όπου απαιτείται θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία μας σε σημείο που

θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο.

Να είναι εφικτή η εγκατάσταση , έστω και εάν η οριζόντια απόσταση εσωτερικής και εξωτερικής

μονάδας είναι μεγαλύτερη των 20μ. και η μέγιστη υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 10 μ.

Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου επιλογής

της Υπηρεσίας του Δήμου και θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις της, ασχέτως του απαιτούμενου

μήκους  σωληνώσεων,  εντός  πάντα  των  προβλεπομένων  ορίων  από  τον  κατασκευαστή  των

μηχανημάτων.

Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών συσκευών θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κτιρίου σε

μεταλλικές βάσεις βαμμένες με αντισκωρική βαφή, και θα στηρίζονται στον τοίχο ή στο δάπεδο με

στοιχεία ανάλογης αντοχής με το φορτίο που θα φέρουν. 
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Ο ανάδοχος θα αποκαταστήσει όλα τα μερεμέτια που τυχόν θα προκύψουν και θα παραδώσει τους

χώρους ευπρεπισμένους. 

Τα εφεδρικά κλιματιστικά που δεν θα εγκατασταθούν θα αποθηκευτούν ή θα μεταφερθούν σε χώρο

που θα υποδειχθεί από την επιτροπή παραλαβής.

Η παραλαβή των κλιματιστικών, πλην των εφεδρικών, θα γίνει μετά την εγκατάστασή τους σε πλήρη

λειτουργία και αφού προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και η επίδειξη λειτουργίας.

Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές ή υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του,

για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα

χαρακτηριστικά του. 

        ΘΕΡΜΗ,     - 1 – 2017      Θέρμη,      - 1 – 2017      Θέρμη,     - 1 – 2017
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη τμήματος 
            Κ.Ε & Υ.Χ.

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν.Προϊσταμένη Δ/νσης

      ΚΟΥΜΑΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ       ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ    ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Τίτλος:«Προμήθεια & εγκατάσταση αυ-
τόνομων  κλιματιστικών  μο-
νάδων”

Αριθ. Μελέτης:   1/2017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΚΤΙΡΙΟ MON.
MEΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΠΟ-
ΣΟΤΗΤΑ

1
Κλιματιστική συσκευή  τοίχου διαιρούμενου 
τύπου (split unit), ψύξης – θέρμανσης,   9000
Btu/h 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΤΕΜ. 2

2*
Κλιματιστική συσκευή τοίχου διαιρούμενου τύ-
που (split unit),  ψύξης – θέρμανσης,  12000 
Btu/h 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (2)              
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΘΕΡΜΗΣ  (1)   
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (1)
Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ    (1)       
ΕΦΕΔΡΙΚΟ (2)                    

ΤΕΜ. 7

3**
Κλιματιστική συσκευή τοίχου διαιρούμενου τύ-
που (split unit),  ψύξης – θέρμανσης, 18000 
Btu/h 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (2)
Τ.Κ.   ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  (1)    
ΕΦΕΔΡΙΚΟ      (2)             

ΤΕΜ. 5

4*** Κλιματιστική συσκευή τύπου ντουλάπας, ψύξης
– θέρμανσης, 48000 Btu/h Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΜ. 1

5

Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών συμπερι-
λαμβανομένων των υλικών για απόσταση σω-
ληνώσεων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας  μέχρι 3 μέτρα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΚΟΠΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
9

6

Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών συμπερι-
λαμβανομένων των υλικών για απόσταση σω-
ληνώσεων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας  πέραν των 3 μέτρων.

ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟ
40

7
Εργασία αποξήλωσης  υφιστάμενων κλιματιστι-
κών μονάδων λόγω βλάβης και  μεταφορά  σε
χώρο που θα υποδειχθεί.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΚΟΠΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
5

*   Σε αντικατάσταση τριών (3) κλιματιστικών (split unit)(Δ/νση Πολεοδομίας, Δημαρχείο Θέρμης &
πρώην Δημαρχείο Βασιλικών)

**   Σε αντικατάσταση ενός (1) κλιματιστικού (split unit) (Δ/νση Πολεοδομίας)
***  Σε αντικατάσταση ενός (1) κλιματιστικού (ντουλάπα) (Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής)
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

    ΚΟΥΜΑΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 40/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

 “ Προμήθεια  και εγκατάσταση  αυτόνο-
μων κλιματιστικών μονάδων”

Προϋπολογισμός:  12.945,60€ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο   1°  Αντικείμενο της προμήθειας   

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια  μονάδων κλιματισμού που θα χρησιμεύσουν
είστην κάλυψη των αναγκών σε ψύξη/θέρμανση διάφορων χώρων που στεγάζουν υπη-
ρεσίες του Δήμου Θέρμης.

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β)  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων των κυβερνητικών και  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές
ρυθμίσεις».
ε)Του  Ν.  4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  ,΄Εργων,Προμη-
θειών και Υπηρεσιών”

Άρθρο  3°  Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ)  Ο προϋπολογισμός
δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Το έντυπο προσφοράς 
στ)Η τεχνική έκθεση

Άρθρο  4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας

Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό,  και κριτήριο κατα-
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κύρωσης την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής ,επί του συνόλου  του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 5  ο   Δικαιούμενοι συμμετοχής  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Ενώσεις προμηθευτών.
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχε-
τικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6  ο     Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών  

Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωλη-
νώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία,
μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα οι αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών θα οδηγηθούν και θα
συνδεθούν μέσω κατάλληλου πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης στον πλησιέστερο υπο-
δοχέα του δικτύου αποχέτευσης, του Δημοτικού κτιρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας. 
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όπου απαιτείται θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία μας
σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο.
Να είναι εφικτή η εγκατάσταση , έστω και εάν η οριζόντια απόσταση εσωτερικής και
εξωτερικής μονάδας είναι μεγαλύτερη των 20μ. και η μέγιστη υψομετρική διαφορά
τουλάχιστον 10 μ.
Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απο-
λύτου επιλογής της Υπηρεσίας του Δήμου και θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις
της,  ασχέτως  του απαιτούμενου  μήκους  σωληνώσεων,  εντός  πάντα των προβλεπο-
μένων ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.
Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών συσκευών θα τοποθετηθούν εξωτερικά του
κτιρίου σε μεταλλικές βάσεις βαμμένες με αντισκωρική βαφή, και θα στηρίζονται στον
τοίχο ή στο δάπεδο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με το φορτίο που θα φέρουν. 
Ο ανάδοχος θα αποκαταστήσει όλα τα μερεμέτια που τυχόν θα προκύψουν και θα πα-
ραδώσει τους χώρους ευπρεπισμένους. 
Τα εφεδρικά κλιματιστικά που δεν θα εγκατασταθούν θα αποθηκευτούν ή θα μεταφερ-
θούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επιτροπή παραλαβής.
Η παραλαβή των κλιματιστικών, πλην των εφεδρικών, θα γίνει μετά την εγκατάστασή
τους σε πλήρη λειτουργία και αφού προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και η
επίδειξη λειτουργίας.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει άπαξ στους χώρους που περιγράφονται από τη με-
λέτη πλην των εφεδρικών μονάδων τα οποία θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δή-
μου.

Άρθρο 7ο  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια 
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Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε εί-
κοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ανα-
θέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρο-
ντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμ-
φωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για δύο
(2) μήνες 
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης- χρόνος εγγυήσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατι-
κής αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την υπο-
γραφή της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύο-
ντα τρόπο για το Δημόσιο. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προμήθειας
μετά την τελευταία οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν έγκρι-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  εγγυηθεί  την  καλή  λειτουργία  του  συμπιεστή  για
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) χρόνων και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος
για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) χρόνου.

Άρθρο 9ο       Ευθύνη αναδόχου  

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων
των πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Άρθρο 10ο  Παραλαβή των υλικών .

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του
Δήμου, οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.  
Η οριστική  παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των υλι-
κών έτοιμων προς χρήση.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά
Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης , παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης
ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παρα-
λαβή ή ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει
είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την
αντικατάσταση με ίδιο προϊόν που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης . 
 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της με-
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λέτης , η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμ-
βανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιμων ημερών. Εφόσον ο
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός των οριζόμε-
νων από αυτήν προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών,
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες
και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ζητούμενα είδη σε κατάσταση
πλήρους λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και της προσφο-
ράς.
Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται  από το αρμόδιο αποφαινόμενο όρ-
γανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν πα-
ρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνο-
μα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105     του ν.4412/2016  ,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 206     του ν.4412/2016  , 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις  και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανο-
μένων υπόψη των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος  θέτοντας  προθεσμία  για  τη  συμμόρφωσή  του.  Η  τασσόμενη  προθεσμία
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχλη-
ση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθε-
σμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με
απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής.  Στην απόφαση προσδιορίζονται  οι  λόγοι  της μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με
αναφορά  στους  λόγους  που  οδήγησαν  σε  αυτήν.  

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση όταν:
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικατα-
στάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνω-
μοδότηση  του αρμοδίου οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,κατά
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμ-
βαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού
από τον ίδιο είτε  με κατάπτωση της εγγύησης  προκαταβολής.  Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται  από την ημερομηνία  λήψης της  προκαταβολής  από τον προμηθευτή
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερη-
μερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο    άρθρο 74     του ν. 4412/2016      

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την κάθε τμηματική ορι-
στική   παραλαβή και  τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και κατόπιν προσκόμισης
του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής)  . Η
εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα
παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού
παραστατικού δαπάνης 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 
Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς -Kρατήσεις

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες,  μέχρι το τέλος της συμβατικής
χρονικής περιόδου.
Στη συμβατική αξία της προμήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατή-
σεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%

β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον
Δήμο.
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γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχε-
τικών παραστατικών δαπάνης.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 Θέρμη, 19/04/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,19/04/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος 
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 19/04/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 40/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

 “ Προμήθεια  και εγκατάσταση  αυτόνο-
μων κλιματιστικών μονάδων”

Προϋπολογισμός: 12.945,60€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ/

ΚΤΙΡΙΟ

MON.
MEΤΡΗ-

ΣΗΣ

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ-
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1

Κλιματιστική συσκευή  τοίχου
διαιρούμενου τύπου (split 
unit), ψύξης – θέρμανσης,   
9000 Btu/h 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΤΕΜ. 2 400,00 800,00

2*

Κλιματιστική συσκευή τοίχου 
διαιρούμενου τύπου (split 
unit),  ψύξης – θέρμανσης,  
12000 Btu/h 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΑΣ (2)              
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΘΕΡ-
ΜΗΣ  (1)   
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡ-
ΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
(1)
Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  
(1)       
ΕΦΕΔΡΙΚΟ (2)       

ΤΕΜ. 7 420,00 2.940,00

3**

Κλιματιστική συσκευή τοίχου 
διαιρούμενου τύπου (split 
unit),  ψύξης – θέρμανσης, 
18000 Btu/h 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΑΣ (2)
Τ.Κ.   ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
(1)    
ΕΦΕΔΡΙΚΟ      (2)  

ΤΕΜ. 5 600,00 3.000,00

4***
Κλιματιστική συσκευή τύπου 
ντουλάπας, ψύξης – θέρμαν-
σης, 48000 Btu/h 

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΜ. 1 1.800,00 1.800,00

5

Εργασία τοποθέτησης κλιμα-
τιστικών συμπεριλαμβανο-
μένων των υλικών για 
απόσταση σωληνώσεων με-
ταξύ εσωτερικής και εξωτερι-
κής μονάδας  μέχρι 3 μέτρα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΚΟΠΗ/ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9 100,00 900,00

6

Εργασία τοποθέτησης κλιμα-
τιστικών συμπεριλαμβανο-
μένων των υλικών για 
απόσταση σωληνώσεων με-
ταξύ εσωτερικής και εξωτερι-
κής μονάδας  πέραν των 3 
μέτρων.

ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟ

40 20,00 800,00

7

Εργασία  αποξήλωσης   υφι-
στάμενων  κλιματιστικών  μο-
νάδων λόγω βλάβης και  με-
ταφορά σε χώρο που θα υπο-
δειχθεί.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΚΟΠΗ/ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 5 40,00 200,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 10.440,00
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ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%
2.505,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 12.945,60

Η προμήθεια, προϋπολογισμού 12.945,60€ θα βαρύνει τον   προϋπολογισμό του 2017
και συγκριμένα τον Κ.Α. 02.10.7131.003 με το ποσό των 12.945,60€     

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της του ν.4412/2016.

Η  τιμή  προσφοράς   συμπεριλαμβάνει  την  μεταφορά  και  την  πλήρη  τοποθέτηση,
σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση τους
σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό
αυτό. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 Θέρμη, 19/04/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,19/04/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος 
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 19/04/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 40/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

 “ Προμήθεια  και εγκατάσταση  αυτόνο-
μων κλιματιστικών μονάδων”

Προϋπολογισμός: 12.945,60 € 

                      
     

    ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΚΤ
ΙΡΙΟ

MON.
MEΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙ-
ΚΗΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1
Κλιματιστική συσκευή  τοίχου διαιρούμε-
νου τύπου (split unit), ψύξης – θέρμαν-
σης,   9000 Btu/h 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΤΕΜ. 2

2*
Κλιματιστική συσκευή τοίχου διαιρούμε-
νου τύπου (split unit),  ψύξης – θέρμαν-
σης,  12000 Btu/h 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΑΣ (2)              
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΘΕΡ-
ΜΗΣ  (1)   
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (1)
Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ    
(1)       
ΕΦΕΔΡΙΚΟ (2)           

ΤΕΜ. 7

3**
Κλιματιστική συσκευή τοίχου διαιρούμε-
νου τύπου (split unit),  ψύξης – θέρμαν-
σης, 18000 Btu/h 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΑΣ (2)
Τ.Κ.   ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  
(1)    
ΕΦΕΔΡΙΚΟ      (2)      

ΤΕΜ. 5

4*** Κλιματιστική συσκευή τύπου ντουλάπας,
ψύξης – θέρμανσης, 48000 Btu/h Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΜ. 1

5

Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών συ-
μπεριλαμβανομένων των υλικών για 
απόσταση σωληνώσεων μεταξύ εσωτερι-
κής και εξωτερικής μονάδας  μέχρι 3 
μέτρα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΚΟΠΗ/ΚΛΙΜΑ-
ΤΙΣΤΙΚΟ 9

6

Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών συ-
μπεριλαμβανομένων των υλικών για 
απόσταση σωληνώσεων μεταξύ εσωτερι-
κής και εξωτερικής μονάδας  πέραν των 
3 μέτρων.

ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟ
40

7
Εργασία αποξήλωσης  υφιστάμενων κλι-
ματιστικών  μονάδων  λόγω  βλάβης  και
μεταφορά σε χώρο που θα υποδειχθεί.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΚΟΠΗ/ΚΛΙΜΑ-
ΤΙΣΤΙΚΟ 5

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 Θέρμη, 19/04/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,19/04/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 19/04/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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