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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  187/2021 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:  ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΗΓΜΑ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΞΑΝΟΙΓΜΑ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ’ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ.   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010  

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

6. Την υπ’  αριθμ. : 32/2021 Απόφαση ΔΣ με θέμα: Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού και της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 

έτους 2021. 

7. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 6471/07-06-2021 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Αγιάς 

(ΑΔΑΜ: 21REQ008725152) 

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στο ΚΑ: 02.25.6272.03 

9. α) Την υπ’ αριθ.: 494/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

21REQ008750197 και ΑΔΑ:Ψ0ΥΦΩ6Ι-544) και β)τη βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  

10. Την αριθμ. 19/2021 εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας μας 
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11. Την υπ΄ αριθ. πρωτ: 6786/11-06-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας για την 

υποβολή προσφοράς προς τον κ. Τακούδη Θεοφάνη  (ΑΔΑΜ: 

21PROC008752406) 

12. Την υπ΄ αριθ. πρωτ: 6860/14-06-2021  οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε 

από τον κ. Τακούδη Θεοφάνη καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                        

1. Την απευθείας ανάθεση  στον Τακούδη Θεοφάνη του Σπυρίδων με ΑΦΜ: 

029067970, ΔΟΥ Λάρισας, με έδρα την Λάρισα, Ταχ. Δ/νση: Φαρσάλων 241 

ΤΚ:41335, Τηλ:2410 661100 και email: sales@takoudis.com 

 

2. Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση της εργασίας: ‘Εργασίες καθαρισμού (φύσημα) 

αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Ξάνοιγμα Τ.Κ. Σωτηρίτσας’ του Δ. Αγιάς. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου μηχανολογικού 

εξοπλισμού (είτε airlift είτε γεωτρύπανου) για τον καθαρισμό και την ανάπτυξη της 

γεώτρησης προκειμένου να αφαιρεθεί όλη η λάσπη και η άμμος της συγκεκριμένης 

γεώτρησης βάθους 220μ και έτσι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της και να 

εξασφαλισθεί η σταθερή παροχή της για να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα η άρδευση 

των αγροτών κατά την τρέχουσα αρδευτική περίοδο. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αριθμ. 19/2021 εγκεκριμένη μελέτη και 

τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς). 

 

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει δύο μήνες (60 ημέρες) από την κοινοποίηση της 

παρούσας απόφασης στον ανάδοχο. 

 

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι (11.935,00€) έντεκα χιλιάδες εννιακόσια 

τριάντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  όπως προκύπτει από την 

οικονομική προσφορά του αναδόχου και αναλύεται ως κάτωθι:  

       

Α/Α Είδος Εργασίας Μον. 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 

Μονάδα 

Συνολική 

Τιμή 

1 Ανέλκυση & 

επανεγκατάσταση του 

υφιστάμενου αντλητικού 

συγκροτήματος 
τεμ. 

1 1.000,00 € 1.000,00 € 

2 Καθαρισμός γεώτρησης 

με τα στελέχη του 

γεωτρυπάνου με την 

χρήση αέρα, νερού & 

σαπουνιού και κοπτικό 
μ 205 27,00 € 5.535,00 € 
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άκρο 81/2 ιντσών 

3 Τοποθέτηση 

περιφραγματικού 

σωλήνα μ 10 150,00 € 1.500,00 € 

4 Τοποθέτηση 

χαλικόφιλτρου (ποτάμιας 

προέλευσης) κμ 2 120,00 € 240,00 € 

5 Τοποθέτηση μεταλλικών 

γαλβανισμένων σωλήνων 

7 ιντσών, τυφλά και με 

σχιστά φίλτρα 

ανοίγματος 3mm μ 50 27,00 € 1.350,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    9.625,00 € 

 

 ΦΠΑ 24%    2.310,00 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ    11.935,00 € 

 

 

 

5. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από τον προϊστάμενο του 

τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς. (άρθρο 208 

παρ.10 του Ν.4412/2016 και άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016)  

 

 
     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

VIKTORIA ORFANOUDAKI ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
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