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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηµερ.   07-09-2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ : 27566 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ : 2373 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613 
E-mail : moira@dionysos.gr 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για υπηρεσία  µικροβιολογικού και χηµικού ελέγχου νερού. 
CPV- 71620000-0 υπηρεσίες αναλύσεων. 
17REQ006271978 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 
και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 
22 του Ν.3536/07  

3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την 104/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της υπηρεσίας . 

5. Οι όροι της  υπ’ αριθ. 4/2017  τεχνικής περιγραφής  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Την 151/12.06.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε  η 

δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης 16.263,84€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0003 µε τίτλο 
«Αµοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού»  

7. Την αριθ.πρωτ. 20312/06.07.2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς όλους τους 
ενδιαφεροµένους, περί υποβολής προσφοράς.  

8. Η  υπ’ αριθ. πρωτ. 21284/14.07.2017 προσφορά της εταιρείας «Αναλυτικά Εργαστήρια 
Αθηνών α.ε.»  και η υπ’ αριθ. πρωτ. 21174/13.07.2017 προσφορά της εταιρείας 
«ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας µικροβιολογικού και χηµικού ελέγχου νερού, όπως ειδικότερα 
περιγράφονταν στους όρους της υπ’ αριθ. 4/2017  τεχνικής προδιαγραφής της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών α.ε.» , ΑΦΜ 095618319, 
∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ,µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Βας. Σοφίας 104, Τ.Κ.: 111527, Πόλη : 
Αθήνα , τηλ :210 7470500 e-mail waternet@ergastiria.gr αντί της συνολικής δαπάνης των 
οκτώ   χιλίων  τριακοσίων ογδόντα  ευρώ 8.380,00€ πλέον ΦΠΑ. 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΕΙΓΜΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
15€/τεµ 324 4.860,00€ 

∆ΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
150€/τεµ 8 1.200,00€ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 250€/τεµ 8 2.000,00€ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 

 ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
40€/τεµ 8 320,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ 8.380,00€ 

Φ.Π.Α. (24%) 2.011,20€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.391,20€ 

 
B. Την έγκριση των όρων της υπ’ αριθ. 4/2017  τεχνικής περιγραφής της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
 
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 
στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6142.0003 µε τίτλο «Αµοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του 
νερού» Προϋπολογισµού 2017 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(ΑΑΥ 581/2017 ). 

 
∆.  Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής 
ανάθεσης   και σύµφωνα πάντα µε τους όρους της υπ’ αριθ. 4/2017  τεχνικής περιγραφής  της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Ε. 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 
παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
 
               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. Τµήµα Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης &  Αδειοδοτήσεων.   

 
 

 
 
 
 

 

  O ∆ήµαρχος 
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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