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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΣΤΈΓΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΤΆΞΕΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
II. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016.

III. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007.

IV. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008.
V. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6. 
VI. Τον Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ» 

Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.
VII. Τον Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα .
VIII. Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
IX. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 
(ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005).

X. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια».

XI. Το Π.Δ 80/2016 όπως ισχύει σήμερα.
XII. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
XIII. Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

και
1.Την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 7.105,20€ που συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό
2.Το με αρ. πρωτ. 85421/ 17-12-2020 πρωτογενές αίτημα, όπως καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 
20REQ007882962 2020-12-18)
3.Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης 
4.Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με Α.Α. 1028/22-12-2020 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης και έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Μπασούνα Αγγελική
Τηλ. 26513 -61332
Email: ampasouna@ioannina.gr
ΦΑΞ: 2651 0 74441
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΔΑ: ΨΤΦΒΩΕΩ-Ν4Κ
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Διαύγεια με Α.Δ.Α.: Ψ9Τ2ΩΕΩ-ΨΙΠ για ποσό 7.105,20€ σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.232 του τρέχοντος 
προϋπολογισμού 

5.Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΊΩΝ 
ΣΤΈΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΤΆΞΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΣΤΈΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΤΆΞΕΩΝ» προϋπολογιζόμενης αξίας 7.105,20 € με Φ.Π.Α., με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας και ειδικότερα:

Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΣΤΈΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΤΆΞΕΩΝ», όπως περιγράφονται στην τεχνική 
έκθεση της υπηρεσίας.
Γ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα της τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

Α/Τ

Περιγραφή υλικού

CPVS 
Ποσότητα 

(Τεμ)

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδας

Συνολικό 
Ενδεικτικό 

Κόστος

1.
Κλιματιστική Μονάδα (Τύπου Β) τοίχου 
INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 
3,5  kW σε ψύξη και 2,8  kW σε θέρμανση για 
τη μέση κλιματική ζώνη.

42.512200.0 5 690,00 3.450,00

2.
Κλιματιστική Μονάδα (Τύπου Γ) τοίχου 
INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 
5,0  kW σε ψύξη και 4,3  kW σε θέρμανση για 
τη μέση κλιματική ζώνη.

42.512200.0 1 990,00 990,00

3.

Κλιματιστική Μονάδα (Τύπου Δ) τοίχου 
INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 
7,0  kW σε ψύξη και 5,6  kW σε θέρμανση για 
τη μέση κλιματική ζώνη.

42.512200.0 1 1.290,00 1.290,00

ΣΥΝΟΛΟ: 5.730,00
ΦΠΑ 24% 1.375,20
ΣΥΝΟΛΟ: 7.105,20

ΑΔΑ: ΨΤΦΒΩΕΩ-Ν4Κ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fe310735644c5460ceef2b0 στις 24/12/20 09:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

“Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες 
των γραφείων στέγασης των Δημοτικών Παρατάξεων”

Προϋπολογισμός          7.105,20   Ευρώ                                  Έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΤΦΒΩΕΩ-Ν4Κ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια : “Προμήθεια κλιματιστικών
για τις ανάγκες των γραφείων στέγασης 
των Δημοτικών Παρατάξεων ”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα κτίρια που στεγάζονται οι Δημοτικές παρατάξεις υπάρχει ανάγκη για την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων. 
     Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό   7.105,20  €

Θα γίνει προμήθεια των κατωτέρω τύπων κλιματιστικών μονάδων:
 Τύπος B: Κλιματιστική Μονάδα  Κλιματιστική μονάδα τοίχου INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 3,5  kW 

σε ψύξη και 2,8  kW σε θέρμανση για τη μέση κλιματική ζώνη.

 Τύπος Γ: Κλιματιστική Μονάδα  Κλιματιστική μονάδα τοίχου INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 5,0  kW 
σε ψύξη και 4,3  kW σε θέρμανση για τη μέση κλιματική ζώνη.

 Τύπος Δ: Κλιματιστική Μονάδα  Κλιματιστική μονάδα τοίχου INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 7,0  kW 
σε ψύξη και 5,6  kW σε θέρμανση για τη μέση κλιματική ζώνη.

Η εγκατάσταση θα γίνει στους παρακάτω χώρους:

Χώρος  εγκατάστασης Ποσότητα Τύπος 
Κλιματιστικού

Κ.Α.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1 Τύπος  Δ 10.7135.232
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 2 Τύπος  Β 10.7135.232
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1 Τύπος  Β 10.7135.232
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 Τύπος  Β 10.7135.232
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ

1 Τύπος  Β 10.7135.232

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 Τύπος  Γ 10.7135.232

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1 Τύπος  Γ 10.7135.232

Ιωάννινα Οκτώβριος 2020
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών 
& Εκτέλεσης Έργων

Κυριακή Μακρή
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα  Οκτώβριος  2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπρίκος Ορέστης
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα  Οκτώβριος 2020
Οι συντάξαντες

Οικονόμου Γιώργος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αραμπατζή Ειρήνη
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΔΑ: ΨΤΦΒΩΕΩ-Ν4Κ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια : “Προμήθεια κλιματιστικών
για τις ανάγκες των γραφείων στέγασης 
των Δημοτικών Παρατάξεων ”

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Τ Περιγραφή υλικού CPVS Ποσότητα 
(Τεμ)

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδας

Συνολικό 
Ενδεικτικό 

Κόστος

1.

Κλιματιστική Μονάδα (Τύπου Β) τοίχου 
INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 
3,5  kW σε ψύξη και 2,8  kW σε θέρμανση για 
τη μέση κλιματική ζώνη.

42.512200.0 5 690,00 3.450,00

2.

Κλιματιστική Μονάδα (Τύπου Γ) τοίχου 
INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 
5,0  kW σε ψύξη και 4,3  kW σε θέρμανση για 
τη μέση κλιματική ζώνη.

42.512200.0 1 990,00 990,00

3.

Κλιματιστική Μονάδα (Τύπου Δ) τοίχου 
INVERTER με φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) 
7,0  kW σε ψύξη και 5,6  kW σε θέρμανση για 
τη μέση κλιματική ζώνη.

42.512200.0 1 1.290,00 1.290,00

ΣΥΝΟΛΟ: 5.730,00
ΦΠΑ 24% 1.375,20
ΣΥΝΟΛΟ: 7.105,20

Ιωάννινα Οκτώβριος 2020
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών 
& Εκτέλεσης Έργων

Κυριακή Μακρή 
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα  Οκτώβριος  2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπρίκος Ορέστης
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα  Οκτώβριος  2020
Ο συντάξας

Οικονόμου Γιώργος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αραμπατζή Ειρήνη
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΔΑ: ΨΤΦΒΩΕΩ-Ν4Κ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια : “Προμήθεια κλιματιστικών για τις 
ανάγκες των γραφείων στέγασης των Δημοτικών 
Παρατάξεων ”

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α.Τ.: 1.  Κλιματιστική Μονάδα Τύπου Β
Για την προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και εγκατάσταση  στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου κατά 
τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται μιας 
αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ΤΥΠΟΥ Β διαιρούμενου τύπου, ασύρματης λειτουργίας, αποτελούμενη από τον 
συμπιεστή, το τηλεχειριστήριο, την εσωτερική μονάδα κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο, τους  χαλκοσωλήνες, 
καλώδια, γαλβανισμένη  βάση για την τοποθέτηση του συμπιεστή, μονωτικό σωληνώσεων και κάθε εργασία και 
υλικό απαιτηθεί για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ενός τεμαχίου
Ολογράφως: Εξακόσια Ενενήντα Ευρώ
Αριθμητικώς: 690,00 €

Α.Τ.: 2.  Κλιματιστική Μονάδα Τύπου Γ
Για την προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και εγκατάσταση  στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου κατά 
τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται μιας 
αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ΤΥΠΟΥ Γ διαιρούμενου τύπου,  ασύρματης λειτουργίας, αποτελούμενη από τον 
συμπιεστή, το τηλεχειριστήριο, την εσωτερική μονάδα κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο, τους  χαλκοσωλήνες, 
καλώδια, γαλβανισμένη βάση για την τοποθέτηση του συμπιεστή, μονωτικό σωληνώσεων και κάθε εργασία και υλικό 
απαιτηθεί για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ενός τεμαχίου
Ολογράφως:  Εννιακόσια Ενενήντα Ευρώ 
Αριθμητικώς: 990,00 €

Α.Τ.: 3.  Κλιματιστική Μονάδα Τύπου Δ
Για την προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και εγκατάσταση  στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου κατά 
τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται μιας 
αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ΤΥΠΟΥ Δ διαιρούμενου τύπου,  ασύρματης λειτουργίας, αποτελούμενη από τον 
συμπιεστή, το τηλεχειριστήριο, την εσωτερική μονάδα κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο, τους  χαλκοσωλήνες, 
καλώδια, γαλβανισμένη βάση για την τοποθέτηση του συμπιεστή, μονωτικό σωληνώσεων και κάθε εργασία και υλικό 
απαιτηθεί για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ενός τεμαχίου
Ολογράφως:  Χίλια Διακόσια Ενενήντα Ευρώ
Αριθμητικώς: 1.290,00 €
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Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια : “Προμήθεια κλιματιστικών
για τις ανάγκες των γραφείων στέγασης 
των Δημοτικών Παρατάξεων ”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α. Τεχνικές προδιαγραφές μονάδων Κλιματιστικών Τύπου Β

 Τα Κλιματιστικά μηχανήματα να είναι INVERTER διαιρούμενου τύπου.
 Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση. 
 Να επιτυγχάνουν εποχιακό βαθμό απόδοσης στην ψύξη SEER τουλάχιστον 6,0 (A++)  και  εποχιακό βαθμό 

απόδοσης στη θέρμανση SCOP για τη μέση κλιματική ζώνη τουλάχιστον 4,0 (A+).
 Το ψυκτικό υγρό να είναι οικολογικού τύπου R 32.
 Να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης.
 Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση της περσίδας κατεύθυνσης του κλιματιζόμενου αέρα.
 Να διαθέτουν εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη 
 Να συνοδεύονται από ασύρματο τηλεχειριστήριο. Για όλα τα παραπάνω να υπάρχει οθόνη ενδείξεων LCD.
 Να λειτουργούν σε  θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέγιστη 43 oC σε ψύξη , ελάχιστη -15 oC  σε θέρμανση.
 Να αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου μηχ/τος, το εργοστάσιο κατασκευής του και η χώρα που 

βρίσκεται το εργοστάσιο κατασκευής του.
 Να συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια ή prospectus, καθώς και από την ενεργειακή ταμπέλα κάθε τύπου 

μηχανήματος  όπου θα τεκμηριώνονται  τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 Να συνοδεύεται  κάθε προσφερόμενος τύπος μηχανήματος από το αντίστοιχο πιστοποιητικό CE και το 

πιστοποιητικό EUROVENT.
 Το εργοστάσιο κατασκευής να έχει πιστοποίηση ISO 9001:2000, που θα αποδεικνύεται με αντίστοιχο 

πιστοποιητικό.
 Να έχει εγγύηση 2 ετών για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα τμήματα του μηχ/τος.
 Στη τεχνική περιγραφή να συμπεριλαμβάνεται και φύλλο συμμόρφωσης με όλες τις παραγράφους των 

τεχνικών προδιαγραφών, όπου θα επισημαίνονται και οι παραπομπές τεκμηρίωσης.

Β. Τεχνικές προδιαγραφές μονάδων Κλιματιστικών Τύπου Γ

 Τα Κλιματιστικά μηχανήματα να είναι INVERTER διαιρούμενου τύπου.
 Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση. 
 Να επιτυγχάνουν εποχιακό βαθμό απόδοσης στην ψύξη SEER τουλάχιστον 6,8 (A++)  και  εποχιακό βαθμό 

απόδοσης στη θέρμανση SCOP για τη μέση κλιματική ζώνη τουλάχιστον 4,0 (A+).
 Το ψυκτικό υγρό να είναι οικολογικού τύπου R 32.
 Να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης.
 Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση της περσίδας κατεύθυνσης του κλιματιζόμενου αέρα.
 Να διαθέτουν εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη 
 Να συνοδεύονται από ασύρματο τηλεχειριστήριο. Για όλα τα παραπάνω να υπάρχει οθόνη ενδείξεων LCD.
 Να λειτουργούν σε  θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέγιστη 43 oC σε ψύξη , ελάχιστη -15 oC  σε θέρμανση.
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 Να αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου μηχ/τος, το εργοστάσιο κατασκευής του και η χώρα που 
βρίσκεται το εργοστάσιο κατασκευής του.

 Να συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια ή prospectus, καθώς και από την ενεργειακή ταμπέλα κάθε τύπου 
μηχανήματος  όπου θα τεκμηριώνονται  τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 Να συνοδεύεται  κάθε προσφερόμενος τύπος μηχανήματος από το αντίστοιχο πιστοποιητικό CE και το 
πιστοποιητικό EUROVENT.

 Το εργοστάσιο κατασκευής να έχει πιστοποίηση ISO 9001:2000, που θα αποδεικνύεται με αντίστοιχο 
πιστοποιητικό.

 Να έχει εγγύηση 2 ετών για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα τμήματα του μηχ/τος.
 Στη τεχνική περιγραφή να συμπεριλαμβάνεται και φύλλο συμμόρφωσης με όλες τις παραγράφους των 

τεχνικών προδιαγραφών, όπου θα επισημαίνονται και οι παραπομπές τεκμηρίωσης.

Γ. Τεχνικές προδιαγραφές μονάδων Κλιματιστικών Τύπου Δ

 Τα Κλιματιστικά μηχανήματα να είναι INVERTER διαιρούμενου τύπου.
 Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση. 
 Να επιτυγχάνουν εποχιακό βαθμό απόδοσης στην ψύξη SEER τουλάχιστον 7.1 (A++)  και  εποχιακό βαθμό 

απόδοσης στη θέρμανση SCOP για τη μέση κλιματική ζώνη τουλάχιστον 4,0 (A+).
 Το ψυκτικό υγρό να είναι οικολογικού τύπου R 32.
 Να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης.
 Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση της περσίδας κατεύθυνσης του κλιματιζόμενου αέρα.
 Να διαθέτουν εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη 
 Να συνοδεύονται από ασύρματο τηλεχειριστήριο. Για όλα τα παραπάνω να υπάρχει οθόνη ενδείξεων LCD.
 Να λειτουργούν σε  θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέγιστη 43 oC σε ψύξη , ελάχιστη -15 oC  σε θέρμανση.
 Να αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου μηχ/τος, το εργοστάσιο κατασκευής του και η χώρα που 

βρίσκεται το εργοστάσιο κατασκευής του.
 Να συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια ή prospectus, καθώς και από την ενεργειακή ταμπέλα κάθε τύπου 

μηχανήματος  όπου θα τεκμηριώνονται  τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 Να συνοδεύεται  κάθε προσφερόμενος τύπος μηχανήματος από το αντίστοιχο πιστοποιητικό CE και το 

πιστοποιητικό EUROVENT.
 Το εργοστάσιο κατασκευής να έχει πιστοποίηση ISO 9001:2000, που θα αποδεικνύεται με αντίστοιχο 

πιστοποιητικό.
 Να έχει εγγύηση 2 ετών για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα τμήματα του μηχ/τος.
 Στη τεχνική περιγραφή να συμπεριλαμβάνεται και φύλλο συμμόρφωσης με όλες τις παραγράφους των 

τεχνικών προδιαγραφών, όπου θα επισημαίνονται και οι παραπομπές τεκμηρίωσης.

Δ. Τεχνικές προδιαγραφές ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

      Οι σωληνώσεις προσαγωγής θα είναι χαλκοσωλήνας ψυκτικού τύπου αντίστοιχης διατομής και 
επιστροφής αντίστοιχης διατομής. Οι σωληνώσεις αποχέτευσης υγροποιήσεων θα είναι πλαστικού τύπου διατομής 
Φ 16 ως προς το δίκτυο κλπ.
    Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού υγρού θα μονωθούν για την αποφυγή απωλειών 
θερμότητας. Η μόνωση των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από σωλήνες τύπου ARMAFLEX ή ισοδύναμους. Οι 
σωληνώσεις του μονωτικού θα κολληθούν επάνω στους χαλκοσωλήνες με την ειδική μονωτική ταινία που 
προβλέπεται για αυτό το σκοπό. Κατά την εφαρμογή οι μεν διαμήκεις αρμοί θα στεγανοποιηθούν με συγκόλληση της 
επικάλυψης του μανδύα με ειδική κόλλα. Οι δε εγκάρσιοι με επικόλληση πλαστική ή υφασμάτινης ταινίας. Πριν από 
τη μόνωση, οι επιφάνειες των σωλήνων θα καθαριστούν επιμελώς και θα απολυμανθούν τελείως. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η πιθανή αποξήλωση παλαιότερου κλιματιστικού μηχανήματος στον χώρο εγκατάστασης του 
νέου.
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Ε. Τεχνικές προδιαγραφές ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
   

Η τροφοδότηση των κλιματιστικών μονάδων θα γίνει με αντίστοιχο καλώδιο ( διατομή 3 x 1,5 – 3 x 2,5 mm2  
και ασφάλεια με διακόπτη Κ 1 Χ 10 Α - Κ 1 Χ 16 Α ). Η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων και του δικτύου των 
σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Ψυκτικών 
Eγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή, καθώς επίσης και τους κανόνες της 
τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ 
επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για τη 
διέλευση ψυκτικών σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως.
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