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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η
   

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας και την 
εγκατάστασή της στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας του ∆ήμου Αίγινας, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες για επαρκή θέρμανση και ψύξη του χώρου. Σημειώνεται ότι η κλιματιστική μονάδα θα 
αντικαταστήσει ήδη υπάρχουσα η οποία υπέστη βλάβη που μετά από έλεγχο ψυκτικού δεν 
επιδιορθώνεται δεδομένης της παλαιότητας και της επί σειρά ετών αδιάλειπτης λειτουργίας της
Η επαρκής θέρμανση του χώρου κατά τους χειμερινούς μήνες και η επαρκής ψύξη του κατά τους 
θερινούς μήνες κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών για όσους εργάζονται 
ή εξυπηρετούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Η τιμή προσδιορίζεται από γενικές πληροφορίες που παρέχονται στο διαδίκτυο και με βάση 
προηγούμενες παρόμοιες αναθέσεις του Δήμου Αίγινας 

     Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  
κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. 

Τεχνικές Προδιαγραφές:
-Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
1) Κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου κατηγορίας ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 12.000 BTU/h που 
θα πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
12000btu, Α+++, R32, τεχνολογία Inverter & wi-fi.  Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ετών. Ασύρματο τηλεχειριστήριο. Αυτόματη περσίδα. 
Πιστοποίηση CE. Θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο 
οδηγιών χρήσης.
Στην τιμή των κλιματιστικού συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά 
και η πλήρης εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και 
αναλώσιμων όπως σωλήνες ψυκτικών υγρών, βάση στηρίξεως εξωτερικής μονάδας, κ.α.) σε 
σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος και γενικά παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/Α Περιγραφή Αγαθού/ών CPVS Ενδεικτική Τιμή 
μονάδος /τεμ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

Ενδεικτικό 
Κόστος (€) 

ΜΕ ΦΠΑ 24%

1 Κλιματιστική μονάδα 12.000btu, 
Α+++,  τεχνολογία Inverter & wi-fi.  42512200-0 700,00 € 1 Τεμ. 700,00€

ΣΥΝΟΛΟ 700,00€
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 700,00€

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Την δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2022 όπου υπάρχει ειδική 

πίστωση γραμμένη στον Κ.Α. – 10.7133.01.
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