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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία “δειγματοληψία καθώς  χημικός – μικροβιολογικός
έλεγχος πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

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  4560/  40598  /  2  2  -11-2018(ΑΔΑ:  Ω1ΣΖΩ93-ΣΘΥ  )   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προμήθειας υπηρεσίας«δειγματοληψίας καθώς και χημικού
– μικροβιολογικού ελέγχου  πόσιμου νερού του  δικτύου ύδρευσης  του  Δήμου Διονύσου”με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
682  /  13  -  11  -2018(ΑΔΑ:  7Υ2Ι  Ω93-  857  )   απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης   στον   Κ.Α
25.6142.0003 «Αμοιβές τρίτων για τον ελέγχο της ποιότητας του νερού» ποσού
2.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

8) Την υπ’ αριθ. 40893/26-11-2018  πρόσκληση του Δημάρχου προς  την εταιρία  “Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ” περί υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’  αρ.41399/29-11-2018  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της  εταιρίας  “Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ”, ποσού 18.178,40€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

10) Το υπ' αριθ 18REQ003974688 πρωτογενές αίτημα με CPV:71900000-7
11) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την  Προμήθειας υπηρεσίας«δειγματοληψίας καθώς και χημικού – μικροβιολογικού
ελέγχου πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου”

2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών, στην εταιρία  “Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ” ΑΦΜ  095618319, Δ.Ο.Υ
ΦΑΕ Αθηνών με στοιχεία επικοινωνίας, οδός:  Β.Σοφίας 104, Τ.Κ.:11527, Πόλη:  Αθήνα, τηλ.:
2107470500, e-mail: waternet@ergastiria.gr, έναντι του ποσού των δεκα οκτώ χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (  18.178,40  €  )  , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, 
Η εργασία ελέγχου του πόσιμου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις παρούσες

Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία περιλαμβάνει τα στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια.

12) Την ΟΜΑΔΑ Α

13) Την ΟΜΑΔΑ Β
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14) Την ανάλυση Ραδιενέργειας

15) Την ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

16) Την Δειγματοληψία

 Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένη βάση και θα απαιτηθούν για όλες τις

Δημοτικές  Ενότητες  του Δήμου  Διονύσου.  Παρακάτω,  αναφέρονται  οι  αριθμοί  των δειγμάτων που θα

ληφθούν κατά την διάρκεια του έτους.

Δημοτική Ενότητα
Προτεινόμενη μηνιαία

συχνότητα ΟΜΑΔΑΣ Α

Ετήσιο σύνολο δειγμάτων ανά

δημοτική ενότητα

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 6 72

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 3 36

ΣΤΑΜΑΤΑ 3 36

ΑΝΟΙΞΗ 4 48

ΔΡΟΣΙΑ 4 48

ΡΟΔΟΠΟΛΗ 3 36

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 4 48

ΣΥΝΟΛΟ 324

Δημοτική Ενότητα

Προτεινόμενη ετήσια συχνότητα με τις παραμέτρους της

ΟΜΑΔΑΣ Β – Ανάλυση Ραδιενέργειας – 

Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1

ΣΤΑΜΑΤΑ 2

ΑΝΟΙΞΗ 1

ΔΡΟΣΙΑ 1

ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ       8

1. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης   – ΟΜΑΔΑ Α  

Η ΟΜΑΔΑ Α περιλαμβάνει 15 παραμέτρους και διενεργείται με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Σκοπός της είναι

να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις μεταβολής στην ποιότητα του νερού.

2. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης   – ΟΜΑΔΑ Β  

Η  ΟΜΑΔΑ  Β   περιλαμβάνει  53  παραμέτρους  και  διενεργείται  με  μικρότερη  συχνότητα.  Μπορεί  να

διενεργηθεί  εκτάκτως  και  κάθε  φορά  που  διαπιστώνεται  μη  τήρηση  ως  προς  τις  οριακές  τιμές  των

παραμέτρων της ΟΜΑΔΑΣ Α. Σκοπός της είναι να δώσει ευκρινέστερη εικόνα από αυτή της δοκιμαστικής.

Ειδικότερα,  διερευνά  κατά  πόσον  υφίσταται  ή  όχι  ενδεχόμενος  κίνδυνος  για  τη  δημόσια  υγεία  και

αντίστοιχη ανάγκη ανάληψης ενεργειών αποκατάστασης.  

Θα αναλυθούν συνολικά οχτώ (8) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους της ομάδας Β από διάφορα σημεία

του δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων όλου του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες-υποδείξεις  αρμόδιου

υπαλλήλου του Δήμου Διονύσου

3. Αναλύσεις για ραδιενέργεια  

Σύμφωνα με το Α.γ/414/1313/2016/ 25-1-2017 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε «Μέτρηση ραδιενέργειας σε πόσιμο

νερό» :παρακολούθηση μέσω των ισοτόπων του ουρανίου (U-234 & U-238) 

παρακολούθηση μέσω της ολικής α και της ολικής β ακτινοβολίας 
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Για τις αναλύσεις για ραδιενέργεια θα εξεταστούν ετησίως   οχτώ (8)   δείγματα νερού τα οποία θα προέρχο  -  

νται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

4. Αναλύσεις βαρέων μετάλλων  

Επιπλέον των υποχρεωτικών ανωτέρω ελέγχων θα εκτελεστούν αναλύσεις για την περιεκτικότητα του νε-

ρού σε βαρέα μέταλλα.

Θα αναλυθούν  συνολικά  οχτώ (8)  δείγματα ετησίως  με  τις  παραμέτρους  του  πίνακα 4  από
σημείο του δικτύου ύδρευσης ή γεωτρήσεων του Δήμου Διονύσου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 18.178,40  €  με Φ.Π.Α. 24% και θα  καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.
Υπάρχει  σχετική πίστωση ποσού 6.617,60€ εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού
Έτους  2018,  με  ΚΑ  25.6142.0003,  ενώ  το  υπολειπόμενο  ποσό  11.858,40€  θα  εγγραφεί  στον
προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2019

Α/Α Είδος Προμήθειας
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος
(€)

Δαπάνη
(€)

1
Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου 
για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της της 
ΟΜΑΔΑΣ Α.

Δείγμα 324 25,00 8.100,00

2
Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου 
για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της της 
ΟΜΑΔΑΣ Β. 

Δείγμα 8 300,00 2.320,00

3 Μέτρηση ολικής α/β   ακτινοβολίας Δείγμα 8 130,00 1.040,00

4 Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U 
-234) 

Δείγμα 8 300,00 2.32000

5 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας Δείγμα 8 20,00 160,00

6 Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων Δείγμα 8 100,00 720,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.660,00

ΦΠΑ 24% 3.518,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.178,40

Ολογράφως: Δέκα οκτώ χιλιάδες, εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ

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 Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 

2. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
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