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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

           ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 23/09/2020 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται, προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια 

κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης ενός γραφείου στο κτίριο του 

Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε επιβαρυμένο περιβάλλον και 

θα πρέπει να φέρει αυξημένη ανθεκτικότητα στον αλμυρό αέρα, τη βροχή και σε άλλα διαβρωτικά 

στοιχεία.  

 
Είναι ανάγκη  να προχωρήσουμε σε προμήθεια για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Κλιματιστικό τοίχου 12.000 BTU ενδεικτικού 
οίκου INVENTOR 

1 750,00 750,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 750,00 € 

 
Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται η παράδοση του κλιματιστικού στο χώρο που θα 

υποδείξει η ΔΕΥΑΧ (Δήμος Χαλκιδέων) όπως και η εργασία και τα υλικά που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση. Η απόσταση της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα δεν θα ξεπερνάει τα 6m.  

Στο παραπάνω κόστος επίσης συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση της παλιάς εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας (μαζί με τις σωληνώσεις).  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1) Τεχνολογίας Inverter. 

2) Ψυκτική Απόδοση 12.000 BTU / R32. 

3) Φίλτρο Αποστείρωσης ενδεικτικού τύπου HEPA. 

4) Ιονιστής. 

5) Ενεργειακή Κλάση Α+++. 

6) 10 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή η οποία θα καλύπτει τόσο τα μηχανικά και ηλεκτρικά 

μέρη όσο και τον συμπιεστή. Η διάρκεια εγγύησης θα παρέχεται πρωτίστως από τον 

κατασκευαστή και όχι από τον προμηθευτή του προϊόντος.  

7) Αντιδιαβρωτική Προστασία τουλάχιστον στην εξωτερική μονάδα (ενδεικτικού οίκου 

Inventor – με υδροφιλική επικάλυψη). Ανθεκτικότητα σε αλμυρό αέρα, βροχή και άλλα 

διαβρωτικά στοιχεία. 

http://www.deyax.gr/
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

▪ Το προσφερόμενο προϊόν θα καλύπτει όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά 

κατ’ ελάχιστο. 

▪ Μαζί με τη προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία του 

κλιματιστικού, η περιγραφή εγγύησης του κατασκευαστή αλλά  και η περιγραφή της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας που προσφέρει ο κατασκευαστής.  

▪ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και το κόστος μεταφορικών / 

εγκατάστασης  επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου. 

 

        Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) :  

42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 

 

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια του κλιματιστικού, θα καθοριστεί κατά τα 

νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του 

κατεπείγοντος εκτέλεσής της. 

Η δαπάνη για το ΚΛΧ, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 750,00 € χωρίς ΦΠΑ θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 

249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 40.000,00 €, στον Κ.Α. 620701 με τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση 

κτιρίων &Εγκ/σεων με Φ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού   670.128,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ 

εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     

 
         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    Ο  Δ/ΝΤΗΣ 

  ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                   Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
        
                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

http://www.deyax.gr/

