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Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα , Αχαρνές
Τ.Κ. 13673
ΤΗΛ: 210 2415358
E-mail: info@acharnes.gr

Αρ. Απόφασης: 780/19-10-2022

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Θέμα : Απευθείας ανάθεση Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του αντλητικού 
συγκροτήματος της Δημοτικής Γεώτρησης που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αχαρνών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας υπόψη
• του ν. 4412/2016 (Α´ 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
• της με αρ. 57654 (Β´ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α´ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

• του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
• των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της.
• Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού Αντιδημάρχων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 649 και με αρ. πρωτ. 
85599/07-09-2022 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

• Την υπ’ αριθ. 100/2022 Μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ7) του Δήμος 
Αχαρνών

• Το υπ’ αριθμ. 86657/ 12-09-2022 Πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας (με ΑΔΑΜ: 
22REQ011224692)

• Το υπ’ αριθμ.  86686 / 12-09-2022  Τεκμηριωμένο αίτημα.
• Την υπ’ αριθμ. Α-727/22-09-2022 (με ΑΔΑ: ΨΡ5ΑΩΨ8-ΖΒΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

με την οποία διατέθηκε πίστωση συνολικού ύψους 6.262,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24,00%) σε βάρος 
του Κ.Α.: 30-7135.002, υπό τον τίτλο ΚΑΕ «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». Συγκεκριμένα, για 
το οικ. έτος 2022 ποσό ύψους 6.262,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-7135.002 .
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• Την υπ’ αριθμ. Α-728/22-09-2022 (με ΑΔΑ: ΩΖΦΝΩΨ8-10Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία διατέθηκε πίστωση συνολικού ύψους 3.720,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24,00%) σε βάρος 
του Κ.Α.: 30-6262.002, υπό τον τίτλο ΚΑΕ «Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης 
ηλεκτρομηχανολο». Συγκεκριμένα, για το οικ. έτος 2022 ποσό ύψους 3.720,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.: 30-6262.002 .

• Το Εγκεκριμένο Αίτημα του φορέα με ΑΔΑΜ: 22REQ011315010.
• Την υπ’ αριθμ. 94606/30-09-2022 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας και τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 100/2022 Μελέτης από την του Δήμου για την παροχή της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του αντλητικού 
συγκροτήματος της Δημοτικής Γεώτρησης που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του Δήμου 
Αχαρνών», με CPV: 42124200-6 «Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών», 31600000-2 
«Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός», 45330000-9 «Υδραυλικές εργασίες», 50511000-0 «Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης αντλιών», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 9.982,00 € συμπ. 
Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).

• Την υπ' αριθμ. 97236/06-10-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
• Την υπ’ αριθμ. 98748/11-10-2022 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΥΤΕΡΠΗ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ».
• Την από 100296/14-10-2022 γνωμοδότηση του αρμόδιου υπαλλήλου του φορέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 100296/14-10-2022 γνωμοδότησης του αρμόδιου υπαλλήλου του 
φορέα.
2. Την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του 
αντλητικού συγκροτήματος της Δημοτικής Γεώτρησης που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του Δήμου 
Αχαρνών» ως εξής:

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

TMHMATA ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

Ο οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία «ΕΥΤΕΡΠΗ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ» που εδρεύει στην 
οδό Πριάμου 229, 13122 Ίλιον, με 

ΑΦΜ: 103755560, ΔΟΥ: Αγίων 
Αναργύρων, ΤΗΛ: 2102630340

Ηλεκτροκινητήρας 8΄΄ 80ΗΡ
Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης πλήρως 

εξοπλισμένος
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

9.982,00 €

3. Η παρούσα ανάθεση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
που θα ακολουθήσει.

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μιχαήλ Βρεττός
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