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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. 129/2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου 

Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2020 

6) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό  της επιχείρησης  και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 

02.10.7131.09 ενεγράφη πίστωση  10.000,00 ευρώ , με σκοπό την  κάλυψη 

αντίστοιχων δαπανών και την 4/2020 απόφαση προέδρου για διάθεση της 

πίστωσης. 

7) Τις από 44-20/01/2020 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. 1/2020 αποφ. Δ.Σ  της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»     

με την οποία  έγινε  η ψήφιση της  πίστωσης, ύψους 6.479,00 ευρώ. 

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 και Ν4548/2018 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) 

13) Την άμεση ανάγκη της προμήθεια και εγκατάστασης ηλεκτρικών ειδών για τις 
ανάγκες της επιχείρησης, όπως ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού και ασύρματο 



δικτυακό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Το σύστημα θα περιέχει  
καταγραφικό δικτυακό, δικτυακές κάμερες εξωτερικού χώρου και σκληρό δίσκο για 
καταγραφικά δίκτυα. 
Η τοποθέτηση του συστήματος συναγερμού θα γίνει στο γραφείο διοίκησης της 
επιχείρησης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος λόγω βλάβης και θα παρέχει την 
δυνατότητα τοπικής και απομακρυσμένης διαχείρισης και των καμερών θα γίνει σε 
εξωτερικούς χώρους αντικαθιστώντας  κάμερες , οι οποίες έχουν φθαρεί και δεν 
λειτουργούν πλέον, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λήψη από διάφορα σημεία. 
Σκοπός της προμήθειας αυτής είναι η προστασία προσώπων και αγαθών. Η 
τοποθέτηση και εγκατάστασή τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο αφορά τα συστήματα 
βιντεοεπιτήρησης, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας της αρ. 1/2011 
Οδηγίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 
είναι 6.479,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
14) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 83/29.01.2020 Πρόσκληση της επιχείρησης μας 

15) Την οικονομικότερη προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα την από 

29.01.20 της επιχείρησης MULTIMEDIA COMPUTERS – Μουμτζίδου 

Μαγδαληνή (με προσφορά στα 5.000,00 ευρώ επί του συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 5.225,00 ευρώ) 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία MULTIMEDIA COMPUTERS – 
Μουμτζίδου Μαγδαληνή, Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ με έδρα ΧΧΧΧΧΧΧ, Πόλη: 
Αριδαία, ΤΚ:58400, Αρμόδια  ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΑΣ,  τηλέφωνο ΧΧΧΧΧΧΧΧ, της 
προμήθειας και τοποθέτησης ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας και 
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, όπως αυτά αναλύονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας 
 
Β. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών για τις 

ανάγκες της επιχείρησης, όπως ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού και 

ασύρματου δικτυακό συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Το 

σύστημα θα περιέχει  καταγραφικό δικτυακό, δικτυακές κάμερες εξωτερικού 

χώρου και σκληρό δίσκο για καταγραφικά δίκτυα. 

Η τοποθέτηση του συστήματος συναγερμού θα γίνει στο γραφείο διοίκησης της 

επιχείρησης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος λόγω βλάβης και θα παρέχει 

την δυνατότητα τοπικής και απομακρυσμένης διαχείρισης και των καμερών θα 

γίνει σε εξωτερικούς χώρους αντικαθιστώντας  κάμερες , οι οποίες έχουν 

φθαρεί και δεν λειτουργούν πλέον, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λήψη από 

διάφορα σημεία. Σκοπός της προμήθειας αυτής είναι η προστασία προσώπων 

και αγαθών. Η τοποθέτηση και εγκατάστασή τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο 

ώστε να συνάδει με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων όσο αφορά τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, τηρώντας όλες τις 

προϋποθέσεις νομιμότητας της αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων, όπως η προμήθεια αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα, ύστερα από την προσφορά του προμηθευτή: 



 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
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Σ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1. 

Υβριδικός Πίνακας Συναγερμού 8-32 
Ζωνών, BUS, 4 Partitions, έως 16 
Κωδικοί χρηστών, 4-14 
Προγραμματιζόμενες εξόδοι, 
δυνατότητα για 500 καταγραφές 
συμβάντων, Τοπική & 
Απομακρυσμένη διαχείριση - 
Προγραμματισμός μέσω Internet & 
Τηλεφώνου 

ΤΕΜ 1 360,00 350,00 350,00 

2. 
Πληκτρολόγιο με φωτισμό, 
Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας, 
Γραφικό περιβάλλον, Proximity 

ΤΕΜ 1 155,00 150,00 150,00 

3. 
Φαροσειρήνα 114dbA At 1m, Tamper 
τοίχου και καλύματος, Φωτισμός 
Lumin, Σύνδεση BUS 

ΤΕΜ 1 170,00 160,00 160,00 

      4. 
Κάρτα PCB TCP-IP για σύνδεση στο 
δίκτυο 

ΤΕΜ 1 180,00 170,00 170,00 

5. 

Καταγραφικό Δικτυακό 16ch, Μέγιστη 
ανάλυση για κάθε κάμερα 12mp, 
265+/Η264+, Συνολικό Bit rate 
εισόδου 160mbps, Συνολικό Bit rate 
εξόδου 256mbps, Υποστηριζόμενες 
αναλύσεις12MP/8MP(4K)/6MP/5MP/
4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4
CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF, 
Δυνατότητα decoding 
4ch@4K/16ch@1080p, Υποδοχές 
Δίσκων 2 X 8 TB, Alarm In/Out 4/1, 

ΤΕΜ 1 800,00 700,00 700,00 

6. 

Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP 
εξωτερικού χώρου, ως ανωτέρω, 
τεχνολογία DarkFighter, 
φακός 4mm (γωνία θέασης 88°), 
υπέρυθρος φωτισμός (ΕΧIR 2.0) 
εμβέλειας ως 80 m, 
κατανάλωση 11.5 W / 12.9 W (PoE). 

ΤΕΜ 7 260,00 250,00 1750,00 

7. 

Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου 
turret) 4MP τεχνολογίας DarkFighter, 
εξωτερικού χώρου, 
με σταθερό ευρυγώνιο φακό 4mm 
(γωνία θέασης 108°), υψηλή 
ευαισθησία  0.005 
Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 
υπέρυθρο φωτισμό EXIR2 εμβέλειας 
ως 30 m, 120dB WDR, 3D DNR, 
HLC, BLC, ROI, H.265+, 6 VCA 
analytics, υποδοχή κάρτας Micro 
SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για 
τοπική καταγραφή video, μεταλλικό 
περίβλημα, βαθμό στεγανότητας 
IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, 
κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), 
(διάμετρος x ύψος) 
127×96 mm 

ΤΕΜ 1 220,00 210,00 210,00 



8. 
Σκληρός Δίσκος για καταγραφικά 
δικτυακά 4tb 

ΤΕΜ 2 260,00 255,00 510,00 

9. 
Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση - 
Ρύθμιση CCTV & Alarm 

 
 

1000,00 1000,00 1000,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 

     
ΦΠΑ  
24% 

1.200,00 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

6.200,00 

Γ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και με 
δυνατότητα ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν τις 31/03/2020. 
 
Δ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 6.200,00 ευρώ, ύστερα από την προσφορά 
του προμηθευτή και η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα καταβάλλεται με την 
παράδοση και εγκατάσταση της προμήθειας, με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 
μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 
Ε. Ο προμηθευτής βαρύνεται µε όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κράτηση 
0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. καθώς και κάθε άλλης 
προβλεπομένης από νόµο κράτησης. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. 

 
 

 


