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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προµήθεια και εγκατάσταση  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ψυκτικού θαλάµου για τις 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ανάγκες του ∆ηµοτικού 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κοιµητηρίου 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
Ταχ. ∆/νση:  Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Αρ. Μελέτης:   127 /2019 
15234, Χαλάνδρι Προϋ̟ολογισµός: 7.000,00 µε ΦΠΑ24% 
ΤΗΛ/FAX: 210 6895833 / 210 6853330  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 € (ΜΕ  Φ.Π.Α. 24%) 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1. Τεχνική Περιγραφή  
2. Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων 
3. Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός 

 

Προµήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάµου για τις 
ανάγκες του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 

 
CPV 42513200-7 (Εξο̟λισµός Ψύξης) 
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Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016. Η 
̟αρούσα µελέτη αφορά την ̟ροµήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού µηχανήµατος θαλάµου 
συντήρησης του νεκροταφείου Χαλανδρίου. 
 Το µηχάνηµα του θαλάµου συντήρησης θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον 5,0 HP και να είναι 
ηµίκλειστου τύ̟ου.  Θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει κοντέσερ, ανεµιστήρα , µ̟ουκάλα και βάση.  
Το µηχάνηµα θα το̟οθετηθεί στην ταράτσα του θαλάµου ψύξης και στο χώρο του ψυκτικού 
θαλάµου θα το̟οθετηθεί ένας ανεµιστήρας ̟ερί των Φ450 µε διαστάσεις ̟ερί των 
990x680x350mm µε τις α̟αραίτητες αντιστάσεις.  
 Θα εγκατασταθεί κατάλληλος ̟ίνακας, (µεταλλικός) για τον έλεγχο του συµ̟ιεστή και των 
αντιστάσεων. Ο ̟ίνακας θα έχει ξεχωριστή ασφάλεια για τον έλεγχο της γραµµής καθώς και 
ρελε διαρροής κατ’ εφαρµογή του ΕΛΟΤ HD 384 (ελληνική οδηγία για ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις). Ο συµ̟ιεστής θα ελέγχεται µε ρελε ισχύος και κατάλληλο θερµικό όργανο 
τύ̟ου LAE AT2 ή ισοδύναµο. 
 Στις εργασίες ̟ου θα εκτελεσθούν ̟εριλαµβάνεται η αντικατάσταση των ̟αλαιών 
σωληνώσεων και καλωδιώσεων µε νέες και κάθε είδους υλικών και µικρούλικών για την καλή 
και έντεχνη εγκατάσταση και λειτουργία του ψυκτικού µηχανήµατος. 
 Η δα̟άνη για την ̟ροµήθεια έχει ̟ροϋ̟ολογισθεί στο ̟οσό των 7.000,00 ευρώ (€) µε  
Φ.Π.Α. 24%. Η ̟ροµήθεια χρηµατοδοτείται κατά 100% α̟ό τακτικές ̟ιστώσεις και έχει 
αναγραφεί στον Προϋ̟ολογισµό έτους 2019 του ∆ήµου Χαλανδρίου και στον Κ.Α 45.7135.07. 
 

Χαλάνδρι  25/10/2019 
 

Ο 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΣΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

Η  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΑΠΟ∆Η 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο της ̟ροµήθειας 
Η ̟αρούσα Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων αφορά την ̟ροµήθεια «Προµήθεια και εγκατάσταση 
ψυκτικού θαλάµου για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου»  ̟ροϋ̟ολογισµού 7.000,00 € 
µε Φ.Π.Α. ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφονται στην τεχνική ̟εριγραφή.  
Η ̟αρούσα µελέτη αφορά την ̟ροµήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού µηχανήµατος θαλάµου 
συντήρησης του νεκροταφείου Χαλανδρίου. 
Τονίζουµε ότι η διάρκεια της σύµβασης ̟ροµήθειας θα είναι ένας (1) µήνας. 
Ο Προϋ̟ολογισµός, ανέρχεται στο ̟οσό των 7.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, θα 
αφορά την ̟ροµήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού µηχανήµατος θαλάµου συντήρησης του 
νεκροταφείου Χαλανδρίου., ̟ου θα βαρύνει τον Κ.Α.45.7135.07 για το έτος 2019 του 
̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Χαλανδρίου (Ο.Ε.2019). 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο 
Η εκτέλεση της ̟ροµήθειας δύναται να εκτελεστεί µε α̟ευθείας ανάθεση, µε α̟όφαση 
∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τις: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών» 
3) Τις διατάξεις της ̟αρ. 9 του άρθρου 209, εδάφιο  2 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ό̟ως 

̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε 
την ̟ερί̟τωση 38 της ̟αρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4) Την ̟αρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ό̟ως αναδιατυ̟ώθηκε µε την ̟αρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 . 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία είναι: 
 α) Το συµφωνικό της σύµβασης 
 β) Η οικονοµική ̟ροσφορά του Αναδόχου 
 γ) Η συγγραφή υ̟οχρεώσεων της µελέτης  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός 
 ε) Η Τεχνική Περιγραφή 
 
 



Σελίδα 4 α̟ό 5 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, 
εκτός του Φ.Π.Α , ̟ου βαρύνει τον εργοδότη 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Παραλαβή-Τρό̟ος Πληρωµής-Χρόνος Παράδοσης 

Ο χρόνος ̟αράδοσης της συνολικής ̟ροµήθειας ορίζεται σε ένα (1) µήνα  α̟ό την 
υ̟ογραφή της σύµβασης . 

Η ̟αράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά ή τµηµατικά  σε τό̟ο και χρόνο ̟ου θα 
υ̟οδεικνύεται α̟ό την Υ̟ηρεσία.  

Η ̟αραλαβή των υλικών θα γίνεται α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟αρουσία του 
̟ροµηθευτή. Εάν κατά την ̟αραλαβή δια̟ιστωθεί α̟όκλιση α̟ό τις συµβατικές τεχνικές 
̟ροδιαγραφές η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µ̟ορεί να ̟ροτείνει την α̟όρριψη της 
̟αραλαµβανόµενης ̟οσότητας του είδους. Οι ̟οσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να 
µειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της  Υ̟ηρεσίας (Ν.4412/16, άρθρο132), η δε 
̟ροµήθεια τους θα γίνεται α̟ό τον ίδιο ̟ροµηθευτή µε τις τιµές ̟ου θα έχουν συµφωνηθεί στην 
̟ροσφορά, ̟άντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Αν υ̟άρχουν αδιάθετες ̟ιστώσεις, µ̟ορεί να ̟αραταθεί (Ν4412/16, άρθρο 206) η σύµβαση 
µέχρι την εξάντλησή της, κατό̟ιν των α̟αιτούµενων α̟οφάσεων, συλλογικών οργάνων του 
∆ήµου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ε̟ίλυση ∆ιαφορών 
Οι διαφορές ̟ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ε̟ιλύονται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Χαλάνδρι  25/10/2019 
 

Ο 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΣΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

Η  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΑΠΟ∆Η 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού 
μηχανήματος θαλάμου συντήρησης του 
νεκροταφείου Χαλανδρίου 
συμπεριλαμβανομένων πινάκων, 
σωληνώσεων, καλωδιώσεων καθώς και 
την προμήθεια κάθε υλικού και 
μικροϋλικού για την καλή και έντεχνη 
εγκατάσταση και λειτουργία του 
ψυκτικού μηχανήματος. 

ΤΕΜ. 1 5.645,16 5.645,16 42513200-7 

ΣΥΝΟΛΟ 5.645,16  

Φ.Π.Α. 24% 1.354,84  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00  


