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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                        

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια και 

εγκατάσταση στο κτίριο της ΔΕΥΑΧ επί της οδού Νεοφύτου 69, μιας καινούριας Κλιματιστικής 

Μονάδας ώστε να αντικατασταθεί η υπάρχουσα της οποίας η επισκευή (μετά από 17 χρόνια λειτουργίας) 

κρίνεται πια ασύμφορη.  

 

Η μονάδα θα είναι ΚΑΝΑΛΑΤΟΥ συμβατού τύπου με την υφιστάμενη, νέας τεχνολογίας Inverter 

A/A με ψυκτικό μέσο FREON R410a.  

Η ψυκτική ικανότητα της μονάδας θα είναι περίπου :48.000 btu/h και  

η θερμαντική ικανότητα : 58.000 btu/h. 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες για την προσαρμογή της νέας μονάδας 

στους υφιστάμενους αεραγωγούς και η τοποθέτηση νέου φίλτρου καθαρισμού εσωτερικού αέρα.  

 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ 

των προτέρων και 

2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και ουδόλως εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς  της 

επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού 

εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που πιθανότατα να 

οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των εξαρτημάτων που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική 

απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά ο εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται. 

 

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω επισκευή, διότι η συνολική δαπάνη δεν 

υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του 

Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 4.000 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν’ 

ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο «Διάφορα» με K.A. 140900 «Λοιπός Εξοπλισμός με ΦΠΑ» 

και ο Φ.Π.Α. τον Κ.Α 54001424.  
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