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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

         1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 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.3861/2010 ΦΕΚ 112Α/13-07-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6.Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και 

σιντριβανιών-προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και σιντριβανιών», όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην 119/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

8.Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 1644/2017 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) 

9.Τη με Α.Μ. 119/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

10.Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 17REQ002254371 2017-11-16. 

11.Την 909/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΩΜ3ΓΩΗΔ-ΘΚ6 σύμφωνα με την 

οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 13.268,00€ σε βάρος του Κ.Α.:35.6262.04 και 

ποσού 11.490,83€ σε βάρος του Κ.Α.:35.6699.02 του προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 
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13. Τις με Α.Π.44449/2017 και 44450/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με 

ΑΔΑ:Ω40ΛΩΗΔ-ΒΔΚ & με ΑΔΑΜ 17REQ002329995 2017-11-30(εγκεκριμένο). 

14. Την με αριθμό 1805/2017 Απόφαση του Δημάρχου με ΑΔΑ:ΩΘΦΒΩΗΔ-Ψ5Φ με την οποία 

αποφασίσθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 

γεωτρήσεων και σιντριβανιών-προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και σιντριβανιών» και 

εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της 119/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

15.Την με Α.Π.:45988/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την 

υποβληθείσα προσφορά. 

16.Το από 20/12/2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουμε την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και 

σιντριβανιών-προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και σιντριβανιών» όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην 119/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΖΕΡΒΟΣ με έδρα τη Ν. Μάκρη, επί της οδού Σαγγαρίου 1-Τ.Κ.19005-, Τηλ.22940-90358, 

Α.Φ.Μ.147166829 Α)έναντι του ποσού των 2.326,00€  ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

συνολικού ποσού 2.884,24€ για το ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ και Β) έναντι του ποσού των  

17.291,00€ ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού 21.440,84€ για το ΤΜΗΜΑ 2: 

ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ  

Αναλυτικά, το τιμολόγιο προσφοράς έχει ως κατωτέρω: 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.Α Εργασίες (Κ.Α. 35.6262.04)         

1.Α.1 Εργασίες τοποθέτησης νέου αντλητικού 

συγκροτήματος, αντικατάστασης τμήματος 

σωλήνα γεώτρησης, καθέλκυσης, δοκιμές 

λειτουργίας (για τη γεώτρηση της 

Σαρανταπόρου) 

τεμ. 1 640,00 640,00 

1.Α.2 Εργασίες ελέγχου λειτουργικότητας σε 2 

αρδευτικές γεωτρήσεις του Δήμου με 

μικροανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν 

τεμ. 1 440,00 440,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.080,00 

   ΦΠΑ 24% 259,20 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.339,20 

1.Β Προμήθεια εξοπλισμού  

(Κ.Α. 35.6699.02) 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.Β.1 Χαλυβδοσωλήνας κατάθλιψης ΥΒΤ 2˝ 

(πράσινη ετικέτα) με σπείρωμα και τις 

απαραίτητες μούφες (για τη γεώτρηση 

Σαρανταπόρου) 

μέτρο  6 11,00 66,00 

1.Β.2 Υποβρύχια αντλία τύπου 4’’ για γεώτρηση, 

εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, 

παροχής ύδατος περίπου Q=4m3/ώρα σε 

ολικό μανομετρικό περίπου Η=75m, ισχύος 

3HP (για τη γεώτρηση Σαρανταπόρου) 

τεμ 1 530,00 530,00 
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1.Β.3 Υποβρύχιος τριφασικός ηλεκτροκινητήρας 

3HP για την ανωτέρω αντλία, από 

ανοξείδωτο χάλυβα, απευθείας εκκίνησης 

DOL, τύπου ρητίνης  (για τη γεώτρηση 

Σαρανταπόρου) 

τεμ 1 500,00 500,00 

1.Β.4 Πιεστικό δοχείο εναλλασσόμενης μεμβράνης  

100lt κάθετο με τα σπυράλ σύνδεσης 1’’ (για 

τη γεώτρηση της Αποστολοπούλου) 

τεμ 1 150,00 150,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1.246,00 

   ΦΠΑ 24% 299,04 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.545,04 

 
ΤΜΗΜΑ 2: ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

2.Α Εργασίες (Κ.Α. 35.6262.04)         

2.Α.1 Επισκευή – ανακατασκευή των κάτωθι 

συντριβανιών  σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή (*1): 

• Καταρράκτης (Κεντρική Πλατεία) 

• Κυκλική λιμνούλα στο άγαλμα του 

Κολοκοτρώνη (Κεντρική Πλατεία) 

• Λιμνούλα με κιούπι στη Δαναϊδων 

(Πλατεία Φλύα) 

• Λιμνούλα με βράχια στη Δαναϊδων 

(Πλατεία Φλύα) 

• Λιμνούλα με κιούπι στη Διονύσου 

(Πλατεία Φλύα) 

• Λιμνούλα με βράχια στη Διονύσου 

(Πλατεία Φλύα) 

• Λιμνούλα με κιούπι (ΚΧ Αντιγόνης – 

Αριστοτέλους) 

Κατ’ 

αποκοπή 

τιμή 

1 2.550,00 2.550,00 

2.Α.2 Εργασίες συντήρησης των ανωτέρω 

συντριβανιών (τακτικά και επεμβατικά) ώστε 

να λειτουργούν εύρυθμα και με ασφάλεια 

σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση – Τεχνική 

Περιγραφή για χρονικό διάστημα 8 μηνών (*2) 

Κατ΄ 

αποκοπή  

τιμή 

1 6.920,00 6.920,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 9.470,00 

   ΦΠΑ 24% 2.272,80 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.742,80 

 

2.Β Προμήθεια Εξοπλισμού για συντριβάνια 

(Κ.Α. 35.6699.02) 

εάν και εφόσον απαιτηθεί (κατόπιν έγκρισης 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος, με την εργασία 

τοποθέτησης). 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

  

 Υποβρύχιοι ανοξείδωτοι προβολείς LED για 

συντριβάνι με βάσεις, χρώματος inox, 

φωτισμού daylight, ισχύος περίπου 15W, 

διάρκειας ζωής τουλάχιστον 20.000 ωρών, 

στεγανότητας IP68 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1%Χ7.900,00 

7.821,00 
Υποβρύχιοι ανοξείδωτοι προβολείς LED για 

συντριβάνι, χρώματος inox, φωτισμού daylight, 

ισχύος περίπου 12W, διάρκειας ζωής 

τουλάχιστον 20.000 ωρών, στεγανότητας IP68 

Υποβρύχιος κινητήρας 6’’ 380V, 15 KW, 

απευθείας εκκίνησης μετά του καλωδίου του  

Υποβρύχια αντλία 0,50–1,0 HP, 220-230V 50ΗΖ, 
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παροχής περίπου 18m3/h σε μανομετρικό 

περίπου 2m,  IP 68, από ανοξείδωτο χάλυβα με 

σύστημα δημιουργίας περιφερειακής ροής στον 

ηλεκτροκινητήρα μαζί με ανοξείδωτο φίλτρο 

αντλίας και μαζί με καλώδιο 

Ηλεκτρικός πίνακας και καλώδια τροφοδοσίας 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 7.821,00 

   ΦΠΑ 24% 1.877,04 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.698,04 

  

B.Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους 

και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.04 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και 

σιντριβανιών» και τον Κ.Α. 35.6699.02 με τίτλο: «Εξοπλισμός γεωτρήσεων & σιντριβανιών».  

Γ. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα έχει ως εξής:  

Για το Τμήμα 1: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ οι εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση – Τεχνική 

Περιγραφή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης και  

Για το Τμήμα 2: ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ η επισκευή – ανακατασκευή των σιντριβανιών θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες συντήρησης 

θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την επισκευή – επαναλειτουργία των σιντριβανιών και θα 

διαρκέσουν οκτώ (8) μήνες.  

 Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των 

νομίμων δικαιολογητικών.                                                                                                                   

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ 

και με  εντολή 
H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

                                       ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
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