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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηµερ.   09-02-2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ : 3938 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ : 282 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613 
E-mail : moira@dionysos.gr 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  υπηρεσία  «∆ιάγνωσης ∆ιαρροών του δικτύου 
ύδρευσης » . 
CPV- 71631430-3 «Υπηρεσίες ελέγχου ∆ιαρροής». 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής 

Επιτροπής 
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 άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27956/1867/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
7. Την υπ’ αριθ. 175/20.09.2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά   την   

έγκριση αναγκαιότητας  για την παροχή υπηρεσίας διάγνωσης διαρροών .  
8. Την υπ’αριθ 326/04.11.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α  
25.6262.0007 µε τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Αγωγών Ύδρευσης» 
Προϋπολογισµού 2016  (ΠΑΥ 848/2016) 

9. Την από 08.12.2016  Τεχνική Περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
10. Την αριθ. 34838/13.12.2016 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τους οικονοµικούς φορείς, 

περί υποβολής προσφοράς.  
11. Την υπ’αριθ. 35503/20.12.2016 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας 

MELCER CONSULTING ΦΟΥΦΕΑΣ-ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.  .  
12. Την αριθ. 35657/21.12.2016 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία MELCER 

CONSULTING ΦΟΥΦΕΑΣ-ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.   , περί προσκόµιση των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης .  

13. Τα υπ’αριθ. 35735/22.12.2016  εµπρόθεσµα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
της εταιρείας MELCER CONSULTING ΦΟΥΦΕΑΣ-ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.  για  την  υπηρεσία  
«∆ιάγνωσης ∆ιαρροών του δικτύου ύδρευσης »  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας ∆ιάγνωσης ∆ιαρροών του δικτύου ύδρευσης, όπως ειδικότερα 
περιγράφεται στην από 08.12.2016 τεχνική περιγραφή  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην 
εταιρεία MELCER CONSULTING ΦΟΥΦΕΑΣ-ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.   ΑΦΜ 999961180, ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
,µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Σκύρου 2Β, Τ.Κ.: 15342, Πόλη : Αγία Παρασκευή, τηλ 
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:2107472620, e-mail: info@melcer.gr αντί της συνολικής δαπάνης των τεσσάρων  χιλίων 
και εφτακοσίων δώδεκα ευρώ 4.712,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
B. Την έγκριση της από 08.12.2016 τεχνικής περιγραφής  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
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. 25.6262.0007 µε τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Αγωγών 
Ύδρευσης» Προϋπολογισµού 2016 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(ΑΑΥ 848/2016). 

∆.  Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του 
συµβατικού ποσού από την υπογραφή της σχετικής ανάθεσης   και σύµφωνα πάντα µε τους 
όρους της από 08.12.2016 τεχνικής περιγραφής  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

 
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.). 
 
               

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
 
 

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ  
 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. ∆/νση Περιβάλλοντος      
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