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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  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. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
9. Την  εξασφάλιση  των  κατάλληλων  συνθηκών  εργασίας  στο  χώρο  στέγασης  του 

αναλυτικού εργαστηρίου.
10.Την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στο χώρο 

του αναλυτικού εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς απαιτείται η σταθερότητα στις 
θερμοκρασιακές συνθήκες.

11.Την ανάγκη προμήθειας δύο κλιματιστικών μηχανημάτων θέρμανσης- ψύξης τα οποία 
κρίνονται αναγκαία αφενός για την επίτευξη σταθερότητας θερμοκρασιακών συνθηκών 
αφετέρου να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας. 

12.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
13.Την προηγούμενη με αριθμό 239/2014 απόφασή μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Τη   ανάθεση  της  προμήθειας  δύο  κλιματιστικών  μηχανημάτων  θέρμανσης-  ψύξης 
(inverter) με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

a. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΙΚΡΟ  

• Τύπος Λειτουργίας Inverter 
• Απόδοση Ψύξη (min-max) (BTU/h) 3.100-10.500
• Απόδοση Θέρμανση (min-max) (BTU/h) 3.100-15.000
•  Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A+ 
• Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης A+++ 
• Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: 5,9
•  Βαθμός θερμικής απόδοσης SCOP: 5,2
•  Απόδοση αφύγρανσης (l/h) 1,4
• Εύρος λειτουργίας: Ψύξη – 10 / +43 ° C, Θέρμανση – 15 / +21 ° C 
•  AUTO RESTART και αντιβακτηριδιακό φίλτρο
• Ανοξείδωτο εσωτερικό
• Δυνατότητα προγραμματισμού έναρξης και παύσης της λειτουργίας οποιαδήποτε ώρα και 

ημέρα της εβδομάδας  .

b. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟ  

•  Τύπος Λειτουργίας Inverter 
• Απόδοση Ψύξη (min-max) (BTU/h) 3.100-13.500
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• Απόδοση Θέρμανση (min-max) (BTU/h) 3.100-17.000
•  Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A+ 
• Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης A+++ 
• Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER: 5,9 
•  Βαθμός θερμικής απόδοσης SCOP: 5,2 
•  Απόδοση αφύγρανσης (l/h) 1,6
• Εύρος λειτουργίας: Ψύξη – 10 / +43 ° C, Θέρμανση – 15 / +21 ° C 
• Δυνατότητα προγραμματισμού έναρξης και παύσης της λειτουργίας οποιαδήποτε ώρα και 

ημέρα της εβδομάδας  .
Συνολικής  δαπάνης  1.105,70€  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 2014 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 3/2014 Α.Δ.Σ. 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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