ΑΔΑ: ΨΜΓΟΩ9Ι-ΛΗ3

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.09 11:18:21
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 515)
Fax: 2310-586-849
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1,
TK 57400, Σίνδος
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σίνδος, 9/7/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 801
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11839

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 657,20 € ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει

3)

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.
4)

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5)

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών

6)

Τα από 26-6-2020 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 10783/26-6-2020

πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
7)

Την υπ’ αριθ. 777/2020 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό

αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α
325/2020 ποσού 657,20 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7135.001.
Χρηματοδότηση: Ίδια έσοδα- Τακτικά.

Α ΠΟ ΦΑ Σ ΙΖΟ ΥΜΕ
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Α.

Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρικών ειδών – επιδαπέδιος

θερμοψύκτης νερού προϋπολογισμού 530,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 657,20
ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Β.

Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της προμήθειας ηλεκτρικών ειδών –

επιδαπέδιος θερμοψύκτης νερού, σύμφωνα με το Παράρτημα.
Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενός επιδαπέδιου
θερμοψύκτη νερού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα που στεγάζονται στο
Αμαξοστάσιο στη Ν. Μαγνησία.
O επιδαπέδιος θερμοψύκτης νερού θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με την
παροχή νερού (δίκτυο) και να διαθέτει συνεχόμενη ροή νερού.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ
Δυνατότητα θερμοκρασίας κρύου νερού από 6 βαθμούς κελσίου
Δυνατότητα θερμοκρασίας ζεστού νερού έως 94 βαθμούς κελσίου
Να διαθέτει αυτόματο θερμοστάτη.
Να παρέχει προστασία από υπερένταση ρεύματος.
Τα πλαστικά του υλικά να είναι κατασκευασμένα από αντιβακτηριακό και
ανθεκτικό υλικό.
6.
Η δεξαμενή του νερού να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη
υγιεινή και καλύτερη απόδοση.
7.
Ισχύς για ζεστό νερό 500 W.
8.
Ισχύς για κρύο νερό 85 W.
1.
2.
3.
4.
5.

Επιπλέον, ο επιδαπέδιος θερμοψύκτης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα φίλτρανσης έξι
σταδίων και αντλία (πιεστικό μηχάνημα).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
6 (ΕΞΙ) ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
1. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar
2. Λειτουργία σε θερμοκρασία νερού από 2 βαθμούς κελσίου έως 45 βαθμούς κελσίου.
3. Να διαθέτει τρία πρόφιλτρα για την αφαίρεση σωματιδίων ιζήματος (σκουριά, άμμο,
χώμα,φυτοφάρμακα κ.α.), μία μεμβράνη 75 GPD (για να αφαιρεί τους μολυσματικούς
παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο,
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υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας κ.α.), ένα in line φίλτρο
εμπλουτισμού ιχνοστοιχείων και ένα in line φίλτρο ενεργού άνθρακα.
4. Να αφαιρεί κατά 99 % το χλώριο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ
Επιδαπέδιος
θερμοψύκτης νερού με
σύστημα φίλτρανσης
αντίστροφης όσμωσης 6
σταδίων με αντλία

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

31141000-6

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Φ.Π.Α.
(24%)

530,00 €

127,20 €

1

Συνολικό
κόστος

657,20 €

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός προέκυψαν μετά από έρευνα
στις τρέχουσες τιμές εμπορίου, αλλά και από αντίστοιχη προμήθεια του Δήμου Δέλτα κατά
το έτος 2016.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 657,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και το ποσό
θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα οικονομικού
έτους 2020. Η ανάθεση θα έχει διάρκεια έως τις 31-12-2020 ή έως ότου ολοκληρωθεί η
παραλαβή και εγκατάσταση.
Το ανωτέρω ενδεικτικό κόστος περιλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης
της συσκευής από τεχνικό του προμηθευτή με το δίκτυο ύδρευσης στο αμαξοστάσιο Ν.
Μαγνησίας, προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικός.
Η παράδοση και εγκατάσταση του είδους θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της
ανάθεση της προμήθειας, μετά από αντίστοιχη ανακοίνωση στον προμηθευτή.

Σίνδος 26-6-2020

H ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4

