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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

«Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ως ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αρ. υπουργική απόφαση 35130/739-11/08/10 ΦΕΚ 

1291/Β/.2010 (Αύξηση ορίου σε 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.) 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 και του άρθρου 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

5. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, περί εκτελέσεως έργων και εργασιών Ο.Τ.Α.   

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7. Τις σχετικές πιστώσεις: ποσό 2.083,20€ σε βάρος του Κ.Α.:35.6699.02 με τίτλο: «Εξοπλισμός 

γεωτρήσεων & σιντριβανιών» και ποσό 2.294,00€ σε βάρος του Κ.Α.:35.6262.04 με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και σιντριβανιών» που έχουν γραφτεί σε 

βάρος του ψηφισθέντος προϋπολογισμού Ο.Ε.2016. 

8. Τις με αριθμό 1037/2016 και 1038/2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

9. Το γεγονός ότι για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος απαιτείται άμεσα η αντικατάσταση του 

ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης που βρίσκεται στο πάρκο 

Αποστολοπούλου, ο οποίος υπέστη ζημιά (πλήρες βραχυχύκλωμα) και δεν μπορεί να 

επισκευαστεί. Επίσης, απαιτείται ο έλεγχος λειτουργικότητας των υπολοίπων γεωτρήσεων του 

δήμου προκειμένου αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά. Τέλος, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα του νερού της γεώτρησης της Δουκίσσης Πλακεντίας, θα πρέπει να αφαιρεθεί ένας 

τρίμετρος ή εξάμετρος σωλήνας από τη σωλήνωση της γεώτρησης  σύμφωνα με την 79/2016  

μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

10. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:16REQ004665317 2016-06-28.  

11. Την 447/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση ποσού 

4.377,20€ με ΑΔΑ: 630ΣΩΗΔ-ΦΝΜ και με ΑΔΑΜ: 16REQ004722947 2016-07-06 (Εγκεκριμένο) 
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12. Την 79/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια 

εξοπλισμού γεωτρήσεων» 

13. Την  με Α.Π. 20392/08-07-2016  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

14. Το από 13/07/2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με 

το οποίο η Επιτροπή Εισηγείται την ανάθεση για τη Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια 

εξοπλισμού γεωτρήσεων του Δήμου Χαλανδρίου στον προμηθευτή ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ο οποίος  προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για τις ανωτέρω εργασίες, με συνολικό 

ποσό προσφοράς 4.240,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.24%)  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης για τη «Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού  

    γεωτρήσεων του Δήμου Χαλανδρίου», προϋπολογισμού 4.377,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση. 

 

Β. Εγκρίνουμε τα συμβατικά τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές  

    προδιαγραφές) της ανωτέρω εργασίας όπως αναφέρονται στην με ΑΜ 79/2016. 

 

Γ. Αναθέτουμε τις εργασίες για τη «Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων  

του Δήμου Χαλανδρίου»  στον προμηθευτή  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ με συνολικό ποσό  

προσφοράς 4.240,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) μηνός από την από την υπογραφή της. 

 

Ε. Η πληρωμή της αξίας ποσού 4.240,80 ευρώ, θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων  πληρωμής,  

μετά την υποβολή ισόποσων  εξοφλητικών τιμολογίων  και την προσκόμιση των νομίμων  

δικαιολογητικών. 

 

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                        ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
και με  εντολή αυτού 

                            H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 
                                                                                                                 

         ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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