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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
 
Προϋπολογισμός: 8.134,40 € (με ΦΠΑ) 
 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 15-6264.002, 15-
7131.001 
 
CPV: 50700000-2, 45331220, 42512200-0 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µε σκοπό την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και την 
συντήρηση – απεγκατάσταση & εγκατάσταση - τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στις δομές του 
Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων. 
 
Τμήμα 1: Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 
 

 Μονάδα διαιρούμενου τύπου, split type 
 Το σύστημα να είναι ψύξη-θέρμανση - αφύγρανση με στοιχεία απευθείας εκτόνωσης INVERTER. 
 Η εξωτερική συσκευή της μονάδας να μπορεί να τοποθετηθεί σε ύπαιθρο χωρίς να δημιουργούνται 

προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες και πάνω σε βάση στήριξης. 
 Ο συμπιεστής να είναι αθόρυβος < 52dB 
 Ο ανεμιστήρας να είναι φυγοκεντρικός και αθόρυβος με τρεις (3) συχνότητες. 
 Η εσωτερική και εξωτερική συσκευή της κλιματιστικής μονάδας να είναι απαραίτητης κατασκευής 

του ίδιου εργοστασίου. 
 Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με θερμοστάτη, ενδεικτική λυχνία και να διαθέτει σύστημα 

προστασίας από υπέρταση και προστασίας του συμπιεστή από διακοπές ρεύματος. 
 Η μονάδα να έχει ηλεκτρονικό κύκλωμα που να προξενεί τρίλεπτη υστέρηση στη λειτουργία του 

συμπιεστή σε περίπτωση επαναλειτουργίας του μηχανήματος μετά από σύντομη στάση. 
 Να λειτουργεί με Freon οικολογικού τύπου και να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ στην ψύξη 
 Λειτουργία εξωτερικής μονάδας μέχρι –5ο C θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 Στην προμήθεια περιλαμβάνονται εκτός από τις κλιματιστικές μονάδες όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικρούλικα και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, σύνδεση 
(συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής σύνδεσης) και αποχέτευση κλπ. Οι εξωτερικές (σωλήνες – 
αγωγοί, κλπ.) θα τοποθετηθούν εσωτερικά σε σωλήνα πλαστική που θα στερεωθεί σε όλο το μήκος 
του τοίχου για λόγους αισθητικής. 

 Η μονάδα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη και άριστη λειτουργία 
 Επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και άμεση επισκευή και συντήρηση 

μηχανημάτων (service) 
 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. 
 Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα πέντε (15) χρόνια τουλάχιστον.  
 Να παραδοθούν τα service και operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών 

και τεχνικών.  
 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας μετά την συναρμολόγηση και σύνδεση. 

Αποκατάσταση όλων των μικροζημιών στο κτίριο που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά ή 
αποξηλώσεις που απαιτήθηκαν για την εγκατάσταση του συστήματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στην αποκατάσταση των μονώσεων στα σημεία που θα τρυπηθούν οι οροφές, εάν απαιτηθεί, θέση 
στην οποία θα γίνει ιδιαίτερα αυστηρός έλεγχος. 

 



Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση τον ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων να επισκεφθούν τους 
χώρους όπου θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά, για να έχουν αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων και πιθανών 
δυσκολιών που θα συναντήσουν. 
 
α/α Περιγραφή Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή ανά 

μονάδα 
μέτρησης χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική Τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

1 Κλιματιστικό τύπου τοίχου 
12000 btu 

Τεμ 4 340,00 1.360,00 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.360,00 
 ΦΠΑ 24% 326,40 
 Γενικό Σύνολο 1.686,40 

 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-7131.001 µε τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

Προσχολικής Αγωγής» του προϋπολογισμού έτους 2022.  
 
Τμήμα 2: Συντήρηση – απεγκατάσταση & εγκατάσταση - τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων 
 
1. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες-εργασίες που απαιτούνται με υποστήριξη από 
εξειδικευμένο προσωπικό, για την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των μηχανημάτων. Η συντήρηση θα 
περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

 Αφαίρεση μάσκας του κλιματιστικού, καθαρισμός φίλτρων αέρα, εσωτερικών τμημάτων, πτερυγίων, 
εξατμιστή  και ψεκασμός με κατάλληλο αντιβακτηριδιακό/αντιμουχλικό υγρό. 

 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων και της σωστής περιστροφής τους. 
 Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής 

λειτουργίας συμπιεστών. 
 Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού 

μέσου, θα εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα και 
θα συμπληρώνεται με την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου. 

 Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης (των λεκανών 
περισυλλογής συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με 
τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.) 

 Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών (Condensers) με 
χρήση αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. 

 Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων. 
 Έλεγχος των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων και καλής λειτουργίας των χειριστηρίων. 
 Κάθε άλλη συντήρηση που απαιτείται για την καλή λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων 
 Κάθε άλλη διαδικασία συντήρησης εναρμονισμένη με τις Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.19957/20-03-2020 και Δ1(δ)/ 

ΓΠ οικ.26635/23-4-2020 εγκυκλίους του υπουργείου υγείας σχετικά με τη διασφάλιση της Δημόσιας 
υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων. 
 
Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, 

ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των μηχανημάτων να πληροί τους ισχύοντες κανόνες, τους 
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και τους νόμους. Θα έχει την ευθύνη 
για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην κακή συντήρηση και μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. 
Ο Ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι 
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο 
προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών µμηχανημάτων 
απαιτηθούν υλικά απαραίτητα για τη σωστή τους λειτουργία, αυτά θα βαρύνουν το Ν.Π.∆.∆., αφού 
προηγηθεί σχετική ενημέρωση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση όμως φθορών που οφείλονται σε κακή 
συντήρηση ή αμέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται από τον ίδιο συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν 
δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν απαιτηθούν. 

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του κλιματιστικού μηχανήματος, θα συμπληρώνεται από τον 
τεχνικό του αναδόχου Δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν, το οποίο θα 
παραδίδεται στον υπεύθυνο τις κάθε δομής. 

 



2. Η απεγκατάσταση & εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων αφορά την αποξήλωση, μεταφορά, 
εγκατάσταση και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών στις δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ και περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικρούλικα και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, σύνδεση 
(συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής σύνδεσης) και αποχέτευση κλπ. Οι εξωτερικές (σωλήνες – αγωγοί, 
κλπ.) θα τοποθετηθούν εσωτερικά σε σωλήνα πλαστική που θα στερεωθεί σε όλο το μήκος του τοίχου για 
λόγους αισθητικής.  
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας μετά την συναρμολόγηση και σύνδεση. 
Αποκατάσταση όλων των μικροζημιών στο κτίριο που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά ή αποξηλώσεις 
που απαιτήθηκαν για την απεγκατάσταση και εγκατάσταση του συστήματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στην αποκατάσταση των μονώσεων στα σημεία έγινε η απεγκατάσταση και όπου θα τρυπηθούν οι οροφές, 
εάν απαιτηθεί, θέση στην οποία θα γίνει ιδιαίτερα αυστηρός έλεγχος. 
3. Η τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων αφορά την τοποθέτηση τοπικών κλιματιστικών στις δομές του 
ΔΟΚΟΙΠΠ και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικα και όλες οι εργασίες που απαιτούνται 
για την τοποθέτηση, σύνδεση (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής σύνδεσης) και αποχέτευση κλπ. Οι 
εξωτερικές (σωλήνες – αγωγοί, κλπ.) θα τοποθετηθούν εσωτερικά σε σωλήνα πλαστική που θα στερεωθεί σε 
όλο το μήκος του τοίχου για λόγους αισθητικής.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας μετά την συναρμολόγηση και σύνδεση. 
Αποκατάσταση όλων των μικροζημιών στο κτίριο που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά ή αποξηλώσεις 
που απαιτήθηκαν για την εγκατάσταση του συστήματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αποκατάσταση 
των μονώσεων στα σημεία που θα τρυπηθούν οι οροφές, εάν απαιτηθεί, θέση στην οποία θα γίνει ιδιαίτερα 
αυστηρός έλεγχος. 
 
Α/Α Περιγραφή Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδος  Συνολική τιμή 

1 Συντήρηση και επισκευή 
κλιματιστικών μηχανημάτων  Κατ’ αποκοπή 160 25,00 4.000,00 

2 

Αποξήλωση, μεταφορά, 
εγκατάσταση και 
αντικατάσταση τοπικών 
κλιματιστικών συσκευών 

Κατ’ αποκοπή 6 100,00 600,00 

3 Τοποθέτηση κλιματιστικών 
μηχανημάτων Κατ’ αποκοπή 10 60,00 600,00 

 Σύνολο 5.200,00 
 Φ.Π.Α. 24% 1.248,00 
 Γενικό Σύνολο 6.448,00 
 
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 6.448,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6264.002 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022-2023.  
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά,  5/8/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  

 
 
 

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 
 

Χανιά, 5/8/2022 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

Χανιά, 5/8/2022 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
 
 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 


