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ΜΕΛΕΣΗ 32/2020 

 

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.» 

 

Προχπολογιςμοφ 2.470,00 € 

(3.062,80 € με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

α) υγγραφή Τποχρεώςεων 

β) Σεχνική Ζκθεςη 

γ) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

δ) Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

 

 

 

Καβάλα, Μάιοσ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«υντήρηςη κλιματιςτικών μονάδων τησ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.» 

 

Άρθρο 1ο 
Αναθζτων φορζασ - Κφριοσ τησ παροχήσ υπηρεςίασ – τοιχεία επικοινωνίασ 

1.1. Ανακζτων φορζασ: Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 
(Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ: Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ: Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.4. Προϊςτάμενθ Αρχι: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Τπθρεςία: Η Διοικθτικι & Οικονομικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.6. τοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201, Καβάλα 

Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 

 

Άρθρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
2.1. Η διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

«υντιρθςθ κλιματιςτικϊν μονάδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) 
του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Περί κινιτρων διά τθν 
ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 

 

Άρθρο 3ο 
Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςίασ - Προχπολογιςμόσ 

3.1. Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθ δθμόςια ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν «υντιρθςθ 

κλιματιςτικϊν μονάδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 

3.2. Η δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προεκτιμάται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων 
τετρακοςίων εβδομιντα ευρϊ (2.470,00 €) ςυν Φ.Π.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των 
τριϊν χιλιάδων εξιντα δφο ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (3.062,80 €), θ οποία προβλζπεται να 
χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
οικονομικοφ ζτουσ 2020 (Κ.Α. 62.07.04 και Κ.Α. 54.00.00). 

 
 

http://www.deyakav.gr/
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Άρθρο 4ο 
Είδοσ τησ διαδικαςίασ - Κριτήρια ανάθεςησ 

4.1. Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί 
μετά από τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ υποβολισ 
προςφορϊν , και κριτιρια τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον 
ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο 
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ 

5.1. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 24/06/2020 
θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12:00 π.μ.. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Σρφφωνοσ 

14, 65201 Καβάλα. 

5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά.  

 

Άρθρο 6ο 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6.2. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ ανεπιφφλακτα. Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο 
ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 
Άρθρο 7ο 

Ζγγραφα μελζτησ – Πρόςκληςη 
7.1. Σα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 

του ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 
κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

α. Σο ςυμφωνθτικό (που κα υπογραφεί). 

β. Η οικονομικι προςφορά. 

γ. Σο τεφχοσ προεκτίμθςθσ αμοιβισ. 

δ. Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 
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ε. Η τεχνικι ζκκεςθ.  

ςτ. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 

7.2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
ςυντάςςει και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων 
προςφορϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

 

Άρθρο 8ο 
Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών 

8.1. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και 
οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984.  

8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

 
Άρθρο 9ο 

Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 
9.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 84 και 86 του άρκρου 22 του ν. 4441/2016 ο 

προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό. 

 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήςεισ 

10.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του Ν. 4412/2016, δεν προβλζπεται 
κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, κακϊσ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από τουσ υποψιφιουσ 
αναδόχουσ. 

 

Άρθρο 11ο 
Τποβολή φακζλου προςφοράσ 

11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά θ οποία κα 
περιλαμβάνει το ςφνολο των προσ παροχι υπθρεςιϊν. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι 
εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.  

11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα 
αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Η επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗ 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 
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 Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν). 

 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 
υποψιφιο ανάδοχο.  

11.5. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€) και 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν ςυνολικι αμοιβι των προσ παροχι υπθρεςιϊν, όπωσ αυτι 
αποτυπϊνεται ςτο τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 

μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. το οποίο αναγράφεται ξεχωριςτά.  

 

Άρθρο 12ο 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

12.1. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

12.3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ 
μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ 

τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

 

Άρθρο 13ο 
Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 

13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ 
τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) του άρκρου 80 του ν. 
4412/2016, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 4412/2016. 

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 
δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ,  
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γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, 
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα 

πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ 
ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ,  

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και  

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

13.3. Σα ζγγραφα του παρόντοσ άρκρου υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 
Άρθρο 14 ο 

Εκτζλεςη παροχήσ υπηρεςιών 
14.1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 205Α 

και 216 ζωσ 220 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 15ο 

Σρόποσ πληρωμήσ 
15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 

υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, για τισ υπθρεςίεσ που ζχει εκτελζςει 
και παραλάβει θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

15.2. Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

15.3. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

15.4. Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παροχι 
των ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 21-05-2020 

Ο υντάξασ 
Γραφείο υντιρθςθσ και Λειτουργίασ Η/Μ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Προϊςτάμενοσ Η/Μ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 

Δάλλασ Γεϊργιοσ 
Δρ. Ηλ/γοσ Μθχ/κόσ & Μ.Τ. 

Μποηάνθσ Νικόλαοσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

«υντήρηςη κλιματιςτικών μονάδων τησ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.» 

 

1.1. Η παροχι υπθρεςιϊν περιλαμβάνει τθ ςυντιρθςθ των τριάντα επτά (37) 
κλιματιςτικϊν μονάδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. τφπου split που περιγράφονται αναλυτικά ςτον 
παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΠΟΤ SPLIT 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΜΟΝΣΕΛΟ BTU / KW S/N 

1 FUJITSU GENERAL ASG17USBQ 17000 BTU E008948 

Κατάςτθμα είςπραξθσ 
λογαριαςμϊν Δ.Ε.Τ.Α.Κ.                    

(Δθμοτικι αγορά Καβάλασ) 

2 FUJITSU GENERAL ASG18RDN 18000 BTU T009542 

3 FUJITSU GENERAL ASG17USBQ 17000 BTU E008321 

4 (*) DAIKIN FTXC25-RXC25 9000 BTU - 

5 FUJITSU ASY14RSF-W 14000 BTU C019352 03 

Κτίριο Διοίκθςθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.             
(Αγ. Σρφφωνα 14 Καβάλα) 

6 FUJITSU ASY12RSE-W 4,05-3,95 KW 4116370 

7 FUJITSU ASY12RSE-W 4,05-3,95 KW 4116337 

8 FUJITSU ASY 12RSE-W 12000 BTU 4101126 

9 FUJITSU ASY12RSE-W 4,05-3,95 KW 4116397 

10 (*) FUJITSU AOY9RSJCW 2,95 KW E019067 

11 DAIKIN FTXC35B 12000 BTU K024704 

12 FUJITSU ASY12RSE-W 4,05-3,95 KW 4093038 

13 FUJITSU ASY9RSE-W 3,30-3,35 KW 4109627 

14 FUJITSU ASY14RSE-W 4,65-4,80 KW 4056145 

15 DAIKIN FTXC35BV1B 12000 BTU K24711 

16 FUJITSU ASYG12LECA 4,0 KW E027764 

17 FUJITSU ASY12USBCW 4,0 KW E031234 

18 DYNAMIC FG-24UC 22000 BTU - 

19 DAIKIN FTYN60FV1B 24000 BTU E001536 

20 DAIKIN FTXC35BV1B 12000 BTU K048783 

21 (*) DAIKIN FTXC35BV1B 12000 BTU K047406 

22 DAIKIN FTXC35AV1B9 12000 BTU K006931 
Γραφείο κίνθςθσ – ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ οχθμάτων 
(Περιγιάλι Καβάλασ) 

23 DAIKIN FTXN25KEV1B 9000 BTU - 

Ε.Ε.Λ. πόλθσ Καβάλασ                 
(Άςπρθ άμμοσ) 

24 DYNAMIC FGD-09TP 9000 BTU 41137703702 

25 DYNAMIC FG-09UC 9000 BTU 63229900976 

26 DAIKIN FTXC35AV1B9 12000 BTU K006933 



 ελίδα 8 από 11 

27 DYNAMIC FG-09UC 9000 BTU 
 

28 DYNAMIC FGD-12TP 12000 BTU 41235011588 

29 DYNAMIC FOG-09UC 9000 BTU 
 

30 DAIKIN FTXC50AV1B 18000 BTU K006696 

Ε.Ε.Λ. Παλθοφ 31 GREE GRS-12H/HM-N 13000 BTU 
 

32 MITSUBISHI ELECTRIC MUH-12NV 12000 BTU 64021Σ 

33 DAIKIN FTXV50AV1B 18000 BTU C000818 
Κ.Α.Τ. Δ.Ε. Καβάλασ           

(Αμιςιανά) 
34 DAIKIN FTXC50V 18000 BTU  

35 HITACHI RAC-S18H2 18000 BTU 0852254754 
Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων                             

(Δάτο) 
36 HITACHI RAC-E10H2 12000 BTU 014827 

37 (*) DAIKIN FTXV50AV18 18000 BTU  Σαμεία Κρθνίδων 

(*) Μόνο μία συντήρηση (Δεκέμβριος 2020). 

1.2. Η παροχι υπθρεςιϊν «υντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.» 
αφορά ςτα εξισ: 

 Για τισ εςωτερικζσ μονάδεσ: 

o Τποχρεωτικόσ κακαριςμόσ φίλτρων κι εςωτερικϊν ςτοιχείων (εξατμιςτι, 
γρίλιασ και πτερυγίων του μθχανιματοσ) με απολυμαντικό μυκθτοκτόνο-
βακτθριοκτόνο 

o Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ ςωλινα αποβολισ νεροφ 
o Οπτικόσ και ακουςτικόσ ζλεγχοσ μονάδοσ 

 

 Για τισ εξωτερικζσ μονάδεσ: 

o Τποχρεωτικόσ ζλεγχοσ πίεςθσ του ψυκτικοφ υγροφ και πλιρωςθ αυτοφ ςτθν 
προβλεπόμενθ, από τον καταςκευαςτι, πίεςθ του κλιματιςτικοφ 

o Τποχρεωτικόσ κακαριςμόσ εναλλάκτθ και φτερωτισ με χθμικά θ φυςικά 
ςκευάςματα 

o Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ ςωλινα αποβολισ νεροφ 
o Οπτικόσ και ακουςτικόσ ζλεγχοσ μονάδοσ 

[ΗΜΕΙΩΗ: Για το α΄ εξάμηνο (μινασ Ιοφνιοσ 2020) όςα ορίηονται παραπάνω (§1.2.) κα 
πραγματοποιθκοφν ςε τριάντα τρία (33) από τα τριάντα επτά (37) κλιματιςτικά 
(δεν απαιτείται ςυντιρθςθ ςτα μθχανιματα που εμφανίηονται ςτισ ςειρζσ με α/α 
4, 10, 21 και 37 ςτον Πίνακα 1). 
Σο β΄ εξάμηνο (μινασ Δεκζμβριοσ 2020) θ ςυντιρθςθ κα πραγματοποιθκεί 
κανονικά ςε όλα τα κλιματιςτικά] 

1.3. Σο προςωπικό του αναδόχου που κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν «υντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.», κα πρζπει να είναι 
εξειδικευμζνο και ζμπειρο ςε παρεμφερείσ εργαςίεσ και να διακζτει όλα τα απαραίτθτα μζςα 
και εξοπλιςμό για τθν άρτια ολοκλιρωςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. 

1.4. Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και πάντα με 
τθν παρουςία εκπροςϊπου τθσ υπθρεςίασ.  

1.5. Μετά από κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ, κα ςυμπλθρϊνεται με ευκφνθ του 
αναδόχου αντίςτοιχο δελτίο εργαςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφονται κατ’ ελάχιςτον θ 
θμερομθνία, ο τόποσ, τα ςτοιχεία τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ που ςυντθρικθκε (μοντζλο και 
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S/N εςωτερικισ μονάδασ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό, τθσ εξωτερικισ μονάδοσ) και αναλυτικά 
όλεσ οι εργαςίεσ που ζγιναν. Σα δελτία εργαςιϊν κα ςυνυπογράφονται από τον ανάδοχο και 

από τον εκάςτοτε αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και κα παραδίδονται με ευκφνθ του 
αναδόχου ςτθν Επιτροπι Παραλαβισ. 

1.6. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει 
τθν προςφορά του. 

1.7. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλει να τθρεί τα προβλεπόμενα 
από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία μζτρα αςφαλείασ για το προςωπικό που 
απαςχολεί. 

1.8. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του 
ι ςτο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 

1.9. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ακζραιο για οποιαδιποτε ηθμιά ι φκορά προκλθκεί 
ςτισ προσ ςυντιρθςθ κλιματιςτικζσ μονάδεσ με υπαιτιότθτά του κατά τθν παροχι των 
ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν. ε αυτιν τθν περίπτωςθ κα γίνεται άμεςθ επιςκευι ι/και 
αντικατάςταςθ τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ με αντίςτοιχθ, με ευκφνθ κι ζξοδα του αναδόχου.    

1.10. Η διάρκεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν κα είναι ζνασ (1) μινασ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο. 

Καβάλα, 21-05-2020 

Ο υντάξασ 
Γραφείο υντιρθςθσ και Λειτουργίασ Η/Μ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Προϊςτάμενοσ Η/Μ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 

Δάλλασ Γεϊργιοσ 
Δρ. Ηλ/γοσ Μθχ/κόσ & Μ.Τ. 

Μποηάνθσ Νικόλαοσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

«υντήρηςη κλιματιςτικών μονάδων τησ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΕΙΔΟΤ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
υντιρθςθ τριάντα τριϊν (33) 

κλιματιςτικϊν μονάδων τφπου split 
(αϋ εξάμθνο) 

50700000-2 

Τπθρεςία 1 1125,00 € 1.125,00 € 

2 
υντιρθςθ τριάντα επτά (37) 

κλιματιςτικϊν μονάδων τφπου split 
(βϋ εξάμθνο) 

Τπθρεςία 1 1225,00 € 1.225,00 € 

3 Ψυκτικό Τγρό Λίτρα 4 30,00 € 120,00 € 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 2.470,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 592,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 3.062,80 € 

Καβάλα, 21-05-2020 

 

Ο υντάξασ 
Γραφείο υντιρθςθσ και Λειτουργίασ Η/Μ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Προϊςτάμενοσ Η/Μ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 

Δάλλασ Γεϊργιοσ 
Δρ. Ηλ/γοσ Μθχ/κόσ & Μ.Τ. 

Μποηάνθσ Νικόλαοσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«υντήρηςη κλιματιςτικών μονάδων τησ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.» 

Σου/Σθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Σθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   
 
       

 
 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ               

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ     

(€) 

ΠΡΟΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ                
(€) 

1 
υντιρθςθ τριάντα τριϊν (33) 

κλιματιςτικϊν μονάδων τφπου split 
(αϋ εξάμθνο) 

50700000-2 

Τπθρεςία 1 
  

2 
υντιρθςθ τριάντα επτά (37) 

κλιματιςτικϊν μονάδων τφπου split 
(βϋ εξάμθνο) 

Τπθρεςία 1   

3 Ψυκτικό Τγρό Λίτρα 4   

ΑΘΡΟΙΜΑ:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, 
τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των 
υποκζςεϊν μου ωσ παρόχου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν επεξεργαςία κατά τθ 
διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 

Σόποσ:   

Ημερομθνία:   

   
Ο προςφζρων 

       

     

 
 
 
 

 
       
   

(υπογραφι - ςφραγίδα) 
 


