
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
∆ΗΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ                                                                    ∆ράµα: 10/05/2018  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 13507 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονοµικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ:2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/µείο: mmeli@dimosdramas.gr                   
 
                       

 
   Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  υποβολής προσφορών για προµήθεια κλιµατιστικού 
µε την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικού 
(συν.8/2018 µελέτη του Τµήµατος ΤΠΕ) στο παλαιό ∆ηµαρχείο (πλ. Ελευθερίας 1), σύµφωνα µε το 
Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αριθµ. πρωτ: 11217/18-04-18 ενώ η δέσµευση της πίστωσης έγινε µε την 
αριθµ. 631/09-05-18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 744,00€ µε το Φ.Π.Α.     
 
 
     Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισµένη  έως και την Τετάρτη 
16/05/2018 και ώρα 09:30 πµ, στο Τµήµα Προµηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαµβάνονται µετά την ανωτέρω προθεσµία θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυµία & λοιπά στοιχεία 
Προς: ∆ήµο ∆ράµας, ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προµήθεια……………………………..  
 
 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο καθηµερινά 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες επί της µελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής τηλ:2521350613 και επί της διαδικασίας της 
προµήθειας στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας, καθηµερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο 
τηλ. 2521350630. 
  
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

∆ήµος ∆ράµας                                                                                    «Προµήθεια κλιµατιστικού» 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαµηλότερη τιµή 
Τµήµα Προµηθειών  
 
                                                                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 
Έδρα ________________________________________________ 
Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________∆ΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Περιγραφή Συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

Κλιµατιστικό (όπως συν. µελέτη) 

 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 
 

Είναι απολύτως σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προµηθευτή ή νόµιµου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 ∆ΡΑΜΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 
   

  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Τµήµα ΤΠΕ 
 
Αριθ. Μελέτης :8/2018 
Προϋπολογισµός :  744,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση Κλιµατιστικής Μονάδος 

 

 

 

 
ΚΑ προϋπολογισµού : 10.7133 Έπιπλα-Σκεύη 
 
CPV:  42512200-0 Κλιµατιστικά µηχανήµατα προσαρµοζόµενα επί τοίχου 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Με την παρούσα  µελέτη προβλέπονται τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια και 
τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας στο Παλαιό ∆ηµαρχείο (Πλατεία Ελευθερίας 1). 

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης ξεχωριστής µονάδας προκύπτει διότι στον πρώτο όροφο του εν 
λόγω κτηρίου υπάρχει ειδικός χώρος όπου θεωρήθηκε εν γνώση του ∆ηµάρχου ως computer room 
και τοποθετήθηκαν οπτική ίνα, rack, server, switch, nas, firewall κλπ τα οποία για την απρόσκοπτη 
και συνεχή λειτουργία τους απαιτούν σταθερή θερµοκρασία κάτω των      220 C καθόλη τη διάρκεια 
του έτους. Τα µηχανογραφικά κέντρα και οι αίθουσες server χρειάζονται έλεγχο κλιµατισµού 24 ώρες 
την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα σε όλες τις συνθήκες. 

Ο προµηθευτής συµπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη 
της ακρίβειας των δεδοµένων. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή 
υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται 
προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Οι γενικές απαιτήσεις για τον πίνακα συµµόρφωσης 
είναι οι εξής: 

 
1. Στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή «ΑΡΙΘΜΟΣ» σηµαίνει ότι η µη 

συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποκλεισµό τον 
υποψήφιο προµηθευτή.  

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό 
µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή 
κατάφαση η επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή 
έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Επίσης καταγράφεται η 
σαφής παραποµπή στην Προσφορά του το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου 
διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης κ.λ.π. που κατά 
την κρίση του υποψηφίου προµηθευτή τεκµηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συµµόρφωσης.  

3. Είναι απαραίτητα η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών οι οποίες πρέπει να είναι 
κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 1, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, 
στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη 
συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία 
καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.18). 

4. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία του Πίνακα Συµµόρφωσης και 
η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρµόδια Επιτροπή θα ελέγξει τα παρεχόµενα 
από τους υποψηφίους προµηθευτές στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε 
όρος των Πινάκων Συµµόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 
 



 

Πίνακας Τ1 

Προδιαγραφές Κλιµατιστικής µονάδας 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προµηθευτή 

Παραποµπή 

Α Κλιµατιστική µονάδα 

Α.1 Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία 

κατασκευής 
ΝΑΙ   

Α.2 Αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα -

Αντλία θερµότητας διαιρούµενου 

τύπου (split system) 

ΝΑΙ   

Α.3 Τύπος  τοίχου ΝΑΙ   

Α.4 Ονοµαστική απόδοση κατηγορίας 

τουλάχιστον 9000 BTU ανά ώρα 

NAI   

Α.5 Ισχύς Ψύξης ≥2,64 KW   

Α.6 Ισχύς Θέρµανσης ≥3,2  KW   

Α.7 Ενεργειακή Κλάση 

Ψύξης/Θέρµανσης 

Τουλάχιστον 

Α++/Α+ 

  

Α.8 Χαµηλή στάθµη θορύβου 

εσωτερικής και εξωτερικής 

µονάδας 

 

ΝΑΙ   

Α.9 Περιστροφικός  συµπιεστής τύπου 

Inverter scroll υψηλής απόδοσης µε 

χαµηλή κατανάλωση και ιδιαίτερα 

χαµηλή στάθµη θορύβου 

 

ΝΑΙ   

Α.10 Στάθµη θορύβου Εσωτερικής 

Μονάδας 

 

Εξωτερικής Μονάδας 

≤ 32 dB (στη 

χαµηλή ταχύτητα) 

 

≤ 60 dB 

  

Α.11 Ηλεκτρονικά ελεγχόµενες στροφές 

ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας, 

ανάλογα µε τις συνθήκες 

λειτουργίας 

 

ΝΑΙ   

Α.12 Προσαρµογή της παροχής του αέρα 

της εσωτερικής µονάδας σε σχέση 

µε το ύψος του χώρου, για 

καλύτερη κατανοµή της 

θερµοκρασίας χωρίς απώλεια της 

απόδοσης (ψύξη – θέρµανση) και 

ΝΑΙ   



α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προµηθευτή 

Παραποµπή 

χωρίς αύξηση της στάθµης θορύβου 

 

Α.13 Ηλεκτρονικά ελεγχόµενος κύκλος 

απόψυξης µε τη µέθοδο της 

σύγκρισης της ολοκληρωµένης 

απόδοσης του συστήµατος 

ΝΑΙ   

Α.14 Χειριστήριο µε οθόνη υγρών 

κρυστάλλων 

ΝΑΙ   

Α.15 Υψηλής ακριβείας θερµοστάτης 

(απόκλιση ±1
ο
C) 

ΝΑΙ   

Α.16 Αυτόµατη εναλλαγής ψύξης-

θέρµανσης 

ΝΑΙ   

Α.17 Αυτόµατη επαναφορά λειτουργίας 

µετά από διακοπή ρεύµατος 

ανεξαρτήτου διάρκειας 

ΝΑΙ   

Α.18 Να µην απαιτείται πλήρωση 

ψυκτικών υγρών σε εγκαταστάσεις 

για απόσταση σωληνώσεων µέχρι 

30 µέτρα 

ΝΑΙ   

Α.19 Ειδική αντιδιαβρωτική προστασία 

στον εναλλάκτη της εξωτερικής 

µονάδας για µεγαλύτερη προστασία 

από την επικάθιση αλάτων και την 

ατµοσφαιρική µόλυνση και 

προαιρετικά σε ολόκληρη την 

εξωτερική µονάδα 

ΝΑΙ   

Α.20 Εκτεταµένη περιοχή λειτουργίας σε 

ακραίες θερµοκρασίες 

περιβάλλοντος 

Ψύξη : από -5
ο
C έως +46

ο
C CDB 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 

Θέρµανση : από -15οC έως 

+15,5οC CWB θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   

Α.21 Έλεγχος αντιπαγετικής προστασίας 

εσωτερικού ανεµιστήρα µέσω 

θερµοστάτη 

ΝΑΙ   

Α.22 Θερµική προστασία ανεµιστήρα 

εξωτερικής µονάδας 

ΝΑΙ   

Α.23 Θερµική προστασία συµπιεστή ΝΑΙ   

Α.24 Προστασία έναντι υπερφόρτωσης 

συµπιεστή 

ΝΑΙ   

Α.25 Προστασία έναντι υπερέντασης 

συµπιεστή 

ΝΑΙ   



α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προµηθευτή 

Παραποµπή 

Α.26 Πρεσσοστάτης υψηλής και χαµηλής 

πίεσης 

ΝΑΙ   

Α.27 Ηλεκτρονικός έλεγχος µέτρησης και 

ρύθµισης θερµοκρασίας κατάθλιψης 

για τη βέλτιστη απόδοση και µεγάλη 

διάρκεια ζωής του συµπιεστή. 

ΝΑΙ   

Α.28 Ηλεκτρονική διάγνωση ολικής 

έλλειψης ψυκτικού υγρού. 

ΝΑΙ   

Α.29 Λειτουργία εξοικονόµησης 

ενέργειας (πχ ECO) 

ECO   

Α.Π Στοιχεία Ποιότητας Κλιµατιστικού 

Α.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

ελάχιστης διάρκειας.  

 

≥2 έτη    

Α.Π.2 Εξυπηρέτηση (service) µετά την 

πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ 

µέρους του προµηθευτή. 

Υποστήριξη για τα χρόνια καλής 

λειτουργίας για την εν λόγω 

προµήθεια, στο χώρο του ∆ήµου. 

Να οριστεί χρόνος εξυπηρέτησης 

άµεσος  

ΝΑΙ   

Α.Π.3 Εγγύηση κατασκευής και παροχής 

ανταλλακτικών 

≥5 έτη   

Α.Π.4 Στο διάστηµα της εγγύησης καλής 

λειτουργίας θα παρέχονται δωρεάν 

συντηρήσεις του µηχανήµατος 

(εργασία, αναλώσιµα, 

ανταλλακτικά, ψυκτικό υγρό/αέριο 

κλπ): Τουλάχιστον δύο φορές το 

χρόνο 

ΝΑΙ   

Α.Π.5 Ο προµηθευτής οφείλει να 

παραδώσει και να τοποθετήσει εν 

λειτουργία το παρεχόµενο προϊόν, 

σε χώρο του ∆ήµου που θα του 

υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 

ΝΑΙ   

Α.Π.6 Κατάθεση πιστοποιητικών 

συµµόρφωσης και αναφορά 

προτύπων ασφαλείας 

ΝΑΙ   

Α.Π.7 Η προσφερόµενη κλιµατιστική 

µονάδα πρέπει να φέρει τη σήµανση 

CE. Απαιτείται δήλωση 

συµµόρφωσης CE 

ΝΑΙ   

     



 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιµή Μονάδος Σύνολο 

 

Κλιµατιστική µονάδα 1 600,00 600,00 

 

Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ 600,00 

ΦΠΑ 24% 144,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 744,00 

 
                                                                                                

∆ράµα 18/4/2018 
 
 

 
Θεωρήθηκε 

  
 

 
O προϊστάµενος ∆/νσης 
Ευαγγελίδης Νικόλαος 
Ηλεκ. Μηχ/κός ΠΕ  

  

Συντάχθηκε 
 
 
 

Η προϊσταµένη τµήµατος ΤΠΕ 
Σιδηροπούλου Μακρίνα  
 Επιστήµης ΗΥ ΠΕ 

  



 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο-υποχρεώσεις   
 

Η υλοποίηση προµήθειας και εγκατάστασης της κλιµατιστικής µονάδας,  όπως αυτά 
αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.  
  
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10  

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 
 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η Τεχνική περιγραφή   
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος  προµήθειας  
    

     Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προµήθειας ορίζεται έως τριάντα ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει την κλιµατιστική µονάδα σε 
χώρο του Παλιού ∆ηµαρχείου (Πλατεία Ελευθερίας 1) που θα του υποδειχθεί. 

 
 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιµών  
 

Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   
 
Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωµής 
 
     Για την υλοποίηση προµήθειας και εγκατάστασης κλιµατιστικής µονάδας,  όπως αυτή 
αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, η αµοιβή του αναδόχου, µε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, καθορίζεται εφάπαξ µε την 
υλοποίηση της συνολικής προµήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα µελέτη.  

Κατά την πληρωµή  θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος   σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις καθώς και παρακράτηση όλων των νόµιµων κρατήσεων, τελών που 
ισχύουν κατά τον χρόνο της προµήθειας. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη. 



 
 
Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που πιθανόν να  εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής εµπλοκής αρµόδια είναι τα 
δικαστήρια της ∆ράµας.- 

                                                                                                
 
 

∆ράµα 18/04/2018 
 
 

Θεωρήθηκε 
 
  

Ο προϊστάµενος ∆/νσης  
Ευαγγελίδης Νικόλαος  
Ηλ/γος Μηχ/κός  ΠΕ 

Συντάχθηκε 
 
 

Η προϊσταµένη τµήµατος ΤΠΕ 
Σιδηροπούλου Μακρίνα  
 Επιστήµης ΗΥ ΠΕ 

 
 

 


