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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  24 /7/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :30630 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:3945 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 

Απευθείας Ανάθεση «Συντήρηση 3  Ψυκτών πόσιµου νερού (Χρησιδάνειο)»  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης ) 
6) Την 3785/26872/16-7-2019 (Α∆Α Ω9∆ΣΩ93-7ΦΦ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για την συντήρηση 3  ψυκτών πόσιµου νερού  , 
µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης) 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 
αριθ 680/9-7-2019 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( Α∆Α:ΨΓ2Ω93-ΘΦ) 19REQ005268184  
2019-07-15  ως εξής στον Κ.Α. 10.6265.0017 µε τίτλο    «Συντήρηση ψυκτών πόσιµου νερού» 
για ποσό 706,80€ ο.ε 2019. 

8) Την υπ’ αριθ. 27113/17-7-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του   
      ενδιαφερόµενους.   
9) Την υπ΄αριθ 30253/22-7-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της “RAINBOW WATERS 

ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ" ποσού  708,80€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
10) Το υπ'αριθ 19REQ005236051 2019-07-08 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:50000000-5  «Υπηρεσίες 

Επισκευής και Συντήρησης ». 
11) 14) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)     

απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης       
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου": 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «Συντήρηση 3  Ψυκτών πόσιµου νερού 
(Χρησιδάνειο)» 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών, στην “RAINBOW WATERS ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ " ΑΦΜ 
8000488 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  , ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΙΟΥ 63,ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ 136 77, τηλ.: 210 8000488,έναντι 
του ποσού των επτακοσίων οκτώ και ογδόντα λεπτών (708,80€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
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Ειδικότερα,  
1. Αντικείµενο και Προδιαγραφές  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος να συντηρήσει τρεις (3) ψύκτες 
πόσιµου νερού που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν (ως χρησιδάνειο) από την εταιρεία Εφοδιαστική 
Καταναλωτική Αγαθών ΕΠΕ «Rainbow Waters» βρίσκονται στα παρακάτω ∆ηµοτικά κτίρια: 
 
1.  Λακωνίας (αµαξοστάσιο), 
2.  Γρ. Λαµπράκη, 
3.  Κοιµήσεως Θεοτόκου 
 
Οι εργασίες της συντήρησης περιλαµβάνουν την υποχρεωτική ανά εξάµηνο υγειονοµική συντήρηση 
έκαστου ψύκτη και αντικατάσταση των φίλτρων από Τεχνικό της εταιρείας. 
 
Όλα τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα πρέπει να είναι τα γνήσια εκ των 
κατασκευαστών των µηχανηµάτων, καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας που θα 
καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο 
πρέπει να απασχολείται νόµιµα αµειβόµενο και ασφαλισµένο, να έχει εµπειρία στις εργασίες που θα 
κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόµιµες άδειες και διπλώµατα που απαιτούνται. 
 
Οι εργασίες θα γίνουν επιµελώς και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και 
µε µέριµνα για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας του προσωπικού και την ασφάλεια των 
µηχανηµάτων. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΤΜΧ /  

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αντικατάσταση Φίλτρων & 

Υγειονοµική Συντήρηση 

Ψύκτη 3 190 570 

      ΦΠΑ 24% 136,80 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 706,80 

 
Ολογράφως: Επτακόσια έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια ή µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου . 
Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού  
      I.  Κ.Α. 10.6265.0017 µε τίτλο    «Συντήρηση ψυκτών πόσιµου νερού » για ποσό 2.000,00€ ο.ε 
2019. 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  
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