
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα προς προμήθεια κλιματιστικά να είναι διαιρούμενου τύπου, τοίχου, inverter, 

ενεργειακής κλάσης Α, να λειτουργούν σε ψύξη-θέρμανση, να διαθέτουν αντλίες νερού και 

να είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές. 

1. Οι συσκευές να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 

2. Οι εξωτερικές να είναι κατάλληλες για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωρική 

προστασία και κατάλληλες για δυσμενείς καιρικές συνθήκες (θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος από -50C έως 450C). Να τοποθετηθούν επάνω σε βάσεις – στηρίγματα με 

χρήση αντικραδασμικών συνδέσμων. 

3. Τα καλώδια και οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ενιαία (χωρίς 

ενώσεις, κολλήσεις και ματίσεις) από την εσωτερική έως την εξωτερική μονάδα. 

Επιπλέον, όλα τα εμφανή καλώδια και οι σωληνώσεις να τοποθετηθούν εντός 

πλαστικών καναλιών. 

4. Να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης. 

5. Να διαθέτουν σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να 

εκκινεί μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μία ορισμένη 

θερμοκρασία, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της 

θέρμανσης, κατά την έναρξη ή μετά από κύκλο απόψυξης. 

6. Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη 

λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της 

θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού. 

7. Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση του πτερυγίου, στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. 

8. Να διαθέτουν σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του 

ρεύματος, έναντι υπερθέρμανσης, καθώς και έναντι υπερτάσεων και πτώσης τάσης του 

ρεύματος. Τα κλιματιστικά να εκκινούν αυτόματα μετά από διακοπή ρεύματος. 

9. Να διαθέτουν κατάλληλο φίλτρο. 

10. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι 10C ή καλύτερη. 



11. Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού. Στην 

προσφορά του ο ανάδοχος να αναφέρει τις δυνατότητες του τηλεχειριστηρίου. 

12. Να μην εμφανίζουν μείωση της απόδοσής του για αποστάσεις μεταξύ εσωτερικής και 

εξωτερικής μονάδας, 5m καθ’ ύψος και 10m κατά μήκος περίπου. 

13. Η εσωτερική μονάδα τους να είναι κατά το δυνατό αθόρυβη. Πιο συγκεκριμένα, η 

στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία της υψηλής ταχύτητας του 

ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 52db για τα κλιματιστικά των 24.000BTU/H, τα 47db 

για το κλιματιστικό των 18.000BTU/H και 43db για τα κλιματιστικά των 12.000BTU/H. 

14. Η αποχέτευση των κλιματιστικών να καταλήγει στο έδαφος. 

15. Ειδικά τα δύο από κλιματιστικά των 24.000BTU/H να διαθέτουν αντλίες 

συμπυκνωμάτων. Τα συγκεκριμένα κλιματιστικά θα τοποθετηθούν στο Τηλεφωνικό 

Κέντρο (Τ/Κ). 

16. Να είναι εύκολη η αλλαγή ασφάλειας στην πλακέτα. (Να υπάρχει βάση ασφάλειας στην 

πλακέτα, ώστε να μην απαιτείται αποξήλωση της πλακέτας για την αντικατάσταση της 

ασφάλειας). 

17. Ο συμπιεστής να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη και τα 

υπόλοιπα μέρη των κλιματιστικού να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 

δύο (2) έτη. Να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

Τα κλιματιστικά θα τοποθετηθούν στους χώρους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 

πάντα καθ’ υπόδειξη του προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος. 

 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

α/α Χώρος τοποθέτησης Ισχύς κλιματιστικού - 
ΤΕΜ 

1 Τ.Ε.Ι. του κτιρίου “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Οδοντιατρική 
Αίθουσα  

12.000 BTU/H 

2 Τ.Ε.Ι. του κτιρίου “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” – Χειρουργικό Ιατρείο 12.000 BTU/H 

3 Φαρμακείο - ISOBOX 12.000 BTU/H 

4 Φαρμακείο - ISOBOX 12.000 BTU/H 

5 Φαρμακείο - ISOBOX 12.000 BTU/H 



6 Γρ. Κοινωνικής Υπηρεσίας, κτίριο “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” 18.000 BTU/H 

7 Αιμοδοσία, Αίθουσα Αιμοληψιών, Διώροφο Τμήμα του 
Κεντρικού Κτιρίου 

24.000 BTU/H 

8 Αιμοδοσία, Αιθ. Φυγοκέντρων – Παραγώγων, Διώροφο 
Τμήμα του Κεντρικού Κτιρίου 

24.000 BTU/H 

9 Τηλεφωνικό Κέντρο, Υπόγειο Διώροφου Τμήματος του 
Κεντρικού Κτιρίου 

24.000 BTU/H 

10 Τηλεφωνικό Κέντρο, Υπόγειο Διώροφου Τμήματος του 
Κεντρικού Κτιρίου 

24.000 BTU/H 

11 Τ.Ε.Ι. του κτιρίου “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Οδοντιατρική 
Αίθουσα & Αίθουσα Αναμονής Ασθενών 

24.000 BTU/H 

12 UPS στο υπόγειο της Ν. Πτέρυγας 24.000BTU/H 

Πίνακας 1 
  



 

Κλιματιστικά προς αποξήλωση και επανατοποθέτηση 

α/α Αρχικός χώρος απ’ όπου θα 
αποξηλωθούν τα κλιματιστικά 

Χώρος τοποθέτησης κλιματιστικών 

1 Τηλεφωνικό Κέντρο, Υπόγειο 
Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού 
Κτιρίου 

Γρ. Κινήσεως (μπροστά από την Υποδ/νση 
Διοικητικού) 

2 Τηλεφωνικό Κέντρο, Υπόγειο 
Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού 
Κτιρίου 

Γρ. Ιατρών Αξονικού Τομογράφου – 
Υπόγειο Ν.Π. 

Πίνακας 2 

Εκτίμηση κόστους: 

Προμήθειας κλιματιστικών: 10.400,00€ (δέκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 

Εργασιών τοποθέτησης: 2.500,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ 

Εργασιών αποξήλωσης, μεταφοράς, συντήρησης και επανατοποθέτησης παλαιών 

κλιματιστικών: 500,00€ (πεντακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 

 


