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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ                        

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  
 

Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζην θηήξην ηειεειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΥ επί ηεο νδνύ Ιαηξίδνπ, κηαο θαηλνύξηαο Κιηκαηηζηηθήο 

Μνλάδαο ηύπνπ ληνπιάπαο ώζηε λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα ηεο νπνίαο ε επηζθεπή θξίλεηαη πηα 

αζύκθνξε.  

 

Η κνλάδα ζα είλαη ηύπνπ ληνπιάπαο, λέαο ηερλνινγίαο Inverter A**/A*** θιάζεο, κε ςπθηηθό 

κέζν FREON R32.  

Η ςπθηηθή ηθαλόηεηα ηεο κνλάδαο ζα είλαη : 48.000 btu/h θαη  

ε ζεξκαληηθή ηθαλόηεηα : 55.000 btu/h. 

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηεο λέαο κνλάδαο θαη ε 

εγθαηάζηαζε ησλ παξειθόκελσλ (ζσιήλεο ζύλδεζεο ραιθνύ (βαξέσο ηύπνπ), κνλσκέλεο, θαιώδηα 

επηθνηλσλίαο κε ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο, απνρεηεύζεηο γηα ηα ζπκππθλώκαηα ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ.   

 

Με δεδνκέλν όηη : 

1) Είλαη επιόγσο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη  παξνπζηαδόκελεο βιάβεο, αθνύ δελ είλαη γλσζηέο εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη 

2) Είλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξν θαη νπδόισο εμππεξεηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο  ηεο 

επηρείξεζεο λα δεζκεύνληαη νη πόξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγείηαη απόζεκα πιήξνπο ζεηξάο εθεδξηθνύ 

εμνπιηζκνύ γηα όιεο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ. πνπ πηζαλόηαηα λα 

νδεγήζεη ζε ηερλνινγηθή απαμίσζε ησλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ ή θαη ζε νιηθή 

απαμίσζή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απαμησζεί ηερλνινγηθά ν εμνπιηζκόο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη όξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

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

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 2.500 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ ελ’ 

ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 249/2019 Απόυαση Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.Υ., όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίτων» κε K.A. 620701 θαη ηίηιν «Επισκεσές & 

σντήρηση Κτιρίων και Εγκαταστάσεων» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54006224.   
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