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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  29 /7/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :31114 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:4020 
∆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 4  Ψυκτών πόσιµου νερού »  
 

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 3784/26871/16-7-2019 (Α∆Α 6Υ∆ΣΩ93-ΝΟΕ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για την συντήρηση 4 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 674/9-7-2019 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( Α∆Α:6ΨΟ6Ω93-Ν2) 19REQ005268316  
2019-07-15  ως εξής στον Κ.Α. 10.6265.0017 µε τίτλο    «Συντήρηση ψυκτών πόσιµου νερού» 
για ποσό 783,68€ ο.ε 2019. 

8) Την υπ’ αριθ. 27114/17-7-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του   
      ενδιαφερόµενους.   
9) Την υπ΄αριθ 30651/24-7-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της “ ROYAL WATER ΕΠΕ" 

ποσού  783,68€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
10) Το υπ'αριθ 19REQ005236007 2019-07-08 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:50000000-5  «Υπηρεσίες 

Επισκευής και Συντήρησης ». 
11)  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 4  Ψυκτών πόσιµου νερού » 
2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών, στην “ ROYAL WATER ΕΠΕ " ΑΦΜ 800481131 ∆ΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  , ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
2 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΤΚ 161 22, τηλ.: 210 7225101, έναντι του ποσού των επτακοσίων ογδόντα 
τριών  ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (783,68€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Ειδικότερα,  
Αντικείµενο και Προδιαγραφές  
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Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος να συντηρήσει τέσσερις (4) ψύκτες 
πόσιµου νερού που βρίσκονται στα παρακάτω ∆ηµοτικά κτίρια: 
1.  Κεντρικό ∆ηµαρχείο στον Άγιο Στέφανο, 
2.  ∆ηµοτικό Κατάστηµα στον Άγιο Στέφανο, 
3.  Πολυιατρείο στον Άγιο Στέφανο, 
4.  Πυρασφάλεια  
 
Οι εργασίες της συντήρησης περιλαµβάνουν την προµήθεια των υλικών (και την απαιτούµενη εργασία), 
και ενδεικτικά αναφέρεται η αντικατάσταση των αναλώσιµων φίλτρων τύπου 
PL1100-0001 PL Sediment Filter,  
PL1100-0002 PL Post Carbon Filter,  
PL1100-0003 Ultra Filtration Cartridge,  
PL1100-0005 PL Pre Carbon Filter)  
και λυχνιών CM0007B UV Lamp 220V που αφορούν στους ψύκτες πόσιµου νερού της εταιρίας ECLIPSE 
STAND. 
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. 
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Επιµελητηρίου µε το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του 
στο επάγγελµα, π.χ. συντήρησης µηχανηµάτων, για το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Sediment Filter 4 31 124 

2 Post Carbon Filter 4 31 124 

3 Ultra Filtration Cartridge 4 34 136 

4 Pre Carbon Filter 4 31 124 

5 UV Lamp 220V 4 31 124 

      ΣΥΝΟΛΟ 632 

      ΦΠΑ 24% 151,68 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 783,68 

 
Ολογράφως: Επτακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 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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