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ΛΟΥΤΡΑ 09/09/2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ ΑΠΟΦ.:133

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και ισχύει σήμερα.
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
3) Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και ιδιαιτέρως των άρθρων 43,44,45 που
τροποποιούν τον Ν. 4412/2016
4) Τις διατάξεις του άρθρου 58, 72 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
5) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 128/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου
Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2019
6) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε.
02.10.7131.09 ενεγράφη πίστωση 20.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη
αντίστοιχων δαπανών.
7) Τις από 1215-21/08/2019 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
που είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης.
9) Την αριθ. 77/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
με την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 10.006,80 ευρώ και την
121/2019 απόφαση Προέδρου για την διάθεση της πίστωσης
10) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου
257 του Ν. 3463/2006 , την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της
εταιρίας και τον Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών
11) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» , ο
οποίος τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης
και εγκρίθηκε με την αριθ. 2/2011 απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου
(Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας)
12) Την άμεση ανάγκη της Προμήθειας ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις
κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως κλιματιστικό - ντουλάπα τύπου
inverter για το ΝΕΟ Υδροθεραπευτήριο στον χώρο αναμονής της reception (1
τεμάχιο), 4 κλιματιστικά τοίχου, ένα για τον χώρο της reception που θα

χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ανάγκες που προέκυψαν μετά τη φθορά
του υπάρχοντος κλιματιστικού τοίχου, το οποίο πλέον δεν ικανοποιεί ανάγκες
θέρμανσης ή κλιματισμού και δεν επαρκεί για τις ανάγκες του χώρου, ώστε να
επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης και να
καλύπτονται και οι ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης και τα υπόλοιπα
τρία για τους χώρους του Παλιού Υδροθεραπευτηρίου, 13 τηλεοράσεις για τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια (λαϊκά), 2 ανεμιστήρες με βάση για τα γραφεία στο ΝΕΟ
10.006,80€
Υδροθεραπευτήριο,
συνολικού
προϋπολογιζόμενου
ποσού
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..
13) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1270/02.09.19 Πρόσκληση της επιχείρησης μας προς
οικονομικούς φορείς
14) Την προσφορά που υποβλήθηκε μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα την από
09.09.19 της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΒΕΕ με προσφορά – έκπτωση
15% (6.859,50 άνευ ΦΠΑ) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού που
αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 8.070,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΒΕΕ Α.Φ.Μ.
094117724 με έδρα την Αριδαία, διεύθυνση Αγ. Νικάνδρου 14 ΤΚ 58400 Αρμόδια
ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ τηλέφωνο 2384021980, της προμήθειας ηλεκτρικών ειδών
(κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης όπως αυτά
αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
Β. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις
κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως κλιματιστικό - ντουλάπα τύπου inverter
για το ΝΕΟ Υδροθεραπευτήριο στον χώρο αναμονής της reception (1 τεμάχιο), 4
κλιματιστικά τοίχου, ένα για τον χώρο της reception που θα χρησιμοποιηθεί για να
αντιμετωπιστούν ανάγκες που προέκυψαν μετά τη φθορά του υπάρχοντος
κλιματιστικού τοίχου, το οποίο πλέον δεν ικανοποιεί ανάγκες θέρμανσης ή
κλιματισμού και δεν επαρκεί για τις ανάγκες του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης και να καλύπτονται και οι
ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης και τα υπόλοιπα τρία για τους χώρους του
Παλιού Υδροθεραπευτηρίου, 13 τηλεοράσεις για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια (λαϊκά),
2 ανεμιστήρες με βάση για τα γραφεία στο ΝΕΟ Υδροθεραπευτήριο, όπως η
προμήθεια αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, ύστερα από την
προσφορά του προμηθευτή:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 50000 BTUΝΤΟΥΛΑΠΑ
 Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 48.000 (16.917 52.749)
 Ψυκτική Απόδοση (kWatt) 14.07 (4.96 - 15.46)
1.
 Θερμική Απόδοση (Btu/h) 55.000 (15.000 63.081)
 Θερμική Απόδοση (kWatt) 16.12 (4.40 - 18.49)
+ 3.52
 SEER 2.84
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ΤΕΜ

1

2.300,00

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ €

2.300,00

 SCOP 3.10
 Ψύξη
 Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 14.6
 Ενεργειακή Κλάση A++
 SEER 6.1
 Θέρμανση (Μέση Ζώνη)
 Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 11.0
 Ενεργειακή Κλάση A+
 SCOP 4.0
 Θέρμανση (θερμή Ζώνη)
 Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 11.8
 Ενεργειακή Κλάση A+++
 SCOP 5.1
 Λοιπά Χαρακτηριστικά
 Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 380-415/50/3
 Ρεύμα Λειτουργίας (Α) Ψύξη/θέρμανση 8.0 /
8.5
 Κατανάλωση (W) Ψύξη/θέρμανση 4.950 / 5.200
 Παροχή Αέρα [m3/h]
 Εσωτερική Μονάδα
 (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) 2.413/2.222/2.027
 Εξωτερική Μονάδα 7.500
 Στάθμη Θορύβου [dB(A)]
 Εσωτερική Μονάδα
 (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) 51.5/53/55
 Εξωτερική Μονάδα 65
 Ηχητική Ισχύς [dB(A)] Εσωτερική
Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα 66/70
 Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας /
Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) 5x2.5 / 3x20
 Καλώδια Εντολών (Νοxmm2) 3×1.5+(2×1.0
Shield)
 Διαστάσεις (MxBxY) (mm)
 Εσωτερική Μονάδα 629x456x1.935
 Εξωτερική Μονάδα 955x415x1.35
 Καθαρό Βάρος (kg) Εσωτερική/Εξωτερική
Μονάδα 58.4/108.1
 Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου 3/8"|5/8"
 Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g) R32 / 2.800

2
3

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 24000 BTU
Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη):
6,1W/W
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 401KWh
Απόδοση ψύξης: 24000 (7100-26900) BTU/h
Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης
εποχής: Α+++
SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση)
θερμότερης εποχής: 5,1W/W
Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και
δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού
περιβάλλοντος
Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την
αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
Τηλεόραση LED 24΄΄ FLAT
Δέκτης αναλογικός-ψηφιακός, ανάλυση οθόνης

ΤΕΜ

4

1.000,00

4.000,00

ΤΕΜ

13

130,00

1.690,00

4

HD, χρώμα μαύρο, εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη,
Διαστάσεις: 40x55x14, τηλεχειρηστήριο,
Ενεργειακή κλάση Α, Ρυθμός ανανέωσης (ΗΖ)
300, Pixels:1366x768
Ανεμιστήρας δαπέδου

ΤΕΜ

2
40,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα
παράδοσης το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν τις 30/09/2019.
Δ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 8.505,78 ευρώ, ύστερα από την προσφορά
του προμηθευτή.
Ε. Η πληρωμή της αξίας του είδους ποσού συνολικά 8.505,78 ευρώ θα γίνει με την
έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου
εξοφλητικού
τιμολογίου, η έκδοση του οποίου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα
βιβλίων και στοιχείων.
ΛΟΥΤΡΑ 09/09/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

80,00
8.070,00
1.210,50
6.859,50
1.646,28
8.505,78

