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Αθήνα, 16-5-2018
Αξιότιμοι συνεργάτες,
Με την απαιτούμενη χρονική απόσταση και σεβασμό από την τραγική πλημμύρα και τις
χαμένες ζωές συνανθρώπων μας στο Δήμο Μάνδρας - Ειδύλλιας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
για τα παρακάτω.
Τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, στα πλαίσια της αντίληψης για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη, απέστειλαν, στις 20-11-2017, επιστολή συμπαράστασης και συνδρομής στον Δήμο
Μάνδρας – Ειδυλλίας, για τις δύσκολες ώρες που βίωναν.
Με την επιστολή αυτή και με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, παρόλο που
ήδη υπήρχε μεταξύ μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις αναλύσεις νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης, προσφερθήκαμε να πραγματοποιήσουμε τις απαιτούμενες μικροβιολογικές και
χημικές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών απαιτηθεί και που θα αφορούσε στην ποιότητα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης του Δήμου, μέχρι το τέλος του 2018 χωρίς κανένα κόστος (δωρεάν) για τον Δήμο
Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δέχτηκε την προσφορά της εταιρείας μας για το 2018 και
στις 5-2-2018 στην υπ’ αριθ. 123 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αναρτήθηκε στο
Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΔΚΩΛΑ-ΛΡ7, αναφέρει μεταξύ άλλων.
«Αφού έλαβε υπόψη της α) την με αριθμ .πρωτ. 2015/1.2.2018 επιστολή της εταιρείας Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τη δωρεά παροχή υπηρεσιών ανάλυσης ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας εκτιμώμενης αξίας 4.499,60€ από την εταιρεία Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΑΕ και εκφράζει θερμά τις ευχαριστίες της για την στήριξη που παρέχει η εταιρεία στο Δήμο.»
Για όλους εμάς, τους εργαζομένους, τους επιστημονικά υπευθύνους, τα μέλη της
Διοίκησης αλλά και τους ιδρυτές της εταιρείας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», αποτελεί
προτεραιότητα τόσο η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας όσο και η παροχή υπηρεσιών υψηλού
επιστημονικού επιπέδου, ανεξαρτήτως κόστους.
Οι θερμές ευχαριστίες είναι απλώς ηθική ικανοποίηση για να συνεχίσουμε το έργο μας,
την προσφορά μας και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που διέπεται η εταιρεία μας.
Για τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.
Ζωβοΐλης Χαράλαµπος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
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