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ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                         
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή της υπηρεσίας 
«Μικροβιολογικός και χηµικός έλεγχος νερού » και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Με την υπ’ αριθ 88/17.05.2016 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της παροχής υπηρεσιών  για το µικροβιολογικό και χηµικό έλεγχο νερού, µε την  διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ. αριθ.176/07.06.2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε  α) η 
διάθεση πίστωσης του ποσού των  8.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0003 µε τίτλο «Αµοιβές 
τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού» του προϋπολογισµού ο.ε. 2016 και 3.700,00€ 
θα βαρύνει  τον προϋπολογισµό του ο.ε. 2017 β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 
4/2016 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης. 
 
 Με την υπ αριθ. 16363/14.06.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός 
για τις 23.06.2016. 
 
 Στις 23.06.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο1 µε αριθ. 
πρωτ. 18431 /30.06.2016 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο :  
  «…… Αφού η επιτροπή έλαβε υπ' όψιν τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη του διαγωνισµού 
στις 09:30 π.µ. Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν και να 
παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης, σε ενιαίο 
κλειστό και σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον οποίο θα περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις τεχνικές 
και οικονοµικές προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 5.2 και να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητας τους. 
  Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθε  και παρέδωσε 
εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής φάκελο προσφοράς  ο παρακάτω υποψήφιος ανάδοχος: 
 

1. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε»   
 
   Ο προσκοµιζόµενος φάκελος του διαγωνιζόµενου αριθµήθηκε και µονογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Επιτροπής. 
  
   Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή 
κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και συνέχισε τη συνεδρίαση για την καταγραφή και τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής µονογράφοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

 
   Οι ευρισκόµενοι στον ανοιχτό φάκελο, εσωτερικοί φάκελοι, που περιέχουν την οικονοµική και τεχνική 
προσφορά παρέµειναν σφραγισµένοι. 
 
   Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών ακολούθησε ο έλεγχος της πληρότητας αυτών της εταιρείας 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. και η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι ο φάκελος της είναι πλήρης, καθώς 
περιελάµβανε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 4 της διακήρυξης και την 
έκανε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
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   Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο του φακέλου της τεχνικής  
προσφοράς του συµµετέχοντος και στη µονογραφή του περιεχοµένου του, ενώ ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς µονογραφήθηκε  εξωτερικά και παρέµεινε σφραγισµένος, ενώ αναγράφηκε σε αυτόν ο ίδιος 
αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
 
   Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η τεχνική προσφορά ήταν σύµφωνη µε την υπ' αρ. 4/2016 µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε σε δηµόσια συνεδρίαση και στην 
αποσφράγιση και µονογραφή της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Ε. 
 
   Στη δηµόσια συνεδρίαση της  Ε.∆. για την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς παρευρέθηκε ο κ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΩΒΟΪΛΗΣ. 
 
   Συγκεκριµένα, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας 
«Μικροβιολογικού & χηµικού ελέγχου νερού», σύµφωνα µε την υπ' αρ. πρωτ. 16397/14-06-2016 και 
µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 16363 διακήρυξη είναι: 
       

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΕΙΓΜΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

23€/τεµ 324 7.452,00€ 

∆ΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

278€/τεµ 8 2.224,00€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 9.676,00€ 

Φ.Π.Α. (24%) 2.322,24€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.998,24€ 

 
   Ακολούθως η Επιτροπή, ανακοίνωσε και κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή του υποψήφιου αναδόχου, 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ(€ ) 

∆ΕΙΓΜΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

20,00 324 6.480,00 

∆ΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

200,00 8 1.600,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 8.080,00 

Φ.Π.Α. (24%) 1.939,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.019,20 

  
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

 
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16397/14-06-2016 και µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 16363 διακήρυξη, 
2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 
3. Την υπ’ αρ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
4. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο της εµπρόθεσµα υποβληθείσας προσφοράς του 

συµµετέχοντος. 
 

η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάθεση της προµήθειας στην 
εταιρεία “ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”, η οποία προσέφερε τιµή χαµηλότερη του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού, ήτοι συνολικής τιµής 10.019,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
 

   Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 

 
   Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα…» 
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 28/80 και του  άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 
   1.-Η έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
   2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία « Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» 
αντί του  ποσού των 8.080,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

    
 

    Η Αντιδήµαρχος  
    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 

 
Συνηµµένα: 
1.Το πρακτικό αξιολόγησης  του διαγωνισµού  

2.Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας 

 
 
 
 
 
 
 
 Κοινοποίηση :  

1) ∆/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
 

 
 


