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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Αποφ.253/2012

Θέρμη 02-07-2012

Θέμα:«Διενέργεια  ανάθεσης  προμήθειας  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
5. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
6. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
7. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
8. Την  εξασφάλιση  των  κατάλληλων  συνθηκών  εργασίας  στο  χώρο  στέγασης  των 

διοικητικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α..
9. Την ανάγκη προμήθειας ενός κλιματιστικού μηχανήματος θέρμανσης- ψύξης το οποίο 

κρίνεται  αναγκαίο  για  την  επίτευξη  ψύξης  του  χώρου  εργασίας  της  οικονομικής  και 
τεχνικής υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α.  κατά τους θερινούς μήνες και  θέρμανσης κατά τους 
χειμερινούς μήνες προκειμένου να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας. 

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
11. Την προηγούμενη με αριθμό 246/2012 απόφασή μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Τη   ανάθεση  της  προμήθειας  ενός  κλιματιστικού  μηχανήματος  θέρμανσης-  ψύξης 
(inverter) με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

- Τάση σύνδεσης 230V 50HZ
- Απόδοση ψύξης 3.072-13.652 και θέρμανσης 3.072-17.065 
- Κατανάλωση ψύξης 1.090W
- Κατανάλωση θέρμανσης 1.100W
- EER/COR ψύξης 3.21 και θέρμανσης 3.82
- Ενεργειακή κλάση Α.Α.
- Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας 25/35/41
- Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας 48
- Διαστάσεις : εσωτερική μονάδα 780*280*210
- Διαστάσεις : εξωτερική μονάδα 750*548*288
δαπάνης  609,75€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  επί  συνόλου  της  προμήθειας,  στην 
εταιρεία  ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ  η  οποία 
εδρεύει ΠΛ. Παραμάνα Θέρμης -Θεσσαλονίκη  και με  ΑΦΜ 025906951.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον Κ.Α. 14-09-00-0000 υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2012 Α.Δ.Σ. 

                                                                                           

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: Β413ΟΛΖΛ-Ι8Β


