
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17 /2020 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΜΑ   Η.Δ.:  5º   

ΛΕΣΒΟΥ   

Μυτιλήνη :  5 -6 -2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Αριθμ. Πρωτ.:  5853 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ:  

α) Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρου 

για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου» 

β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρου 

για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου» 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ 

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ συνέταξε τη με αριθμό 50/20 μελέτη γενικής υπηρεσίας 

«Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου» προϋπολογισμού 9.990,00 € 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και 11.688,30€ (με Φ.Π.Α) η οποία αποτελείται από τα τεύχη: 

 

 Τεχνική Έκθεση 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Η μίσθωση βυτιοφόρου  είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς λυμάτων 

σε μονάδες επεξεργασίας αυτών καθώς και σε εκκενώσεις δεξαμενών η θαλάμων 

αντλιοστασίων.  

Η  χρονική διάρκεια  της μίσθωσης  ορίζεται για  δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της 

σύμβασης ή έως την λήξη του οικονομικού αντικειμένου. 

Ο πάροχος θα εκτελεί τα παραπάνω με γνώμονα τον οικονομικότερο και τεχνικά αρτιότερο 

τρόπο με ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσμές, θορύβους κλπ και με τήρηση όλων των 

περιβαλλοντικών όρων. 

 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4483/17 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα 

οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - 

Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 5 άρθρο 6,την παρ. 2 του 

άρθρου 5 και το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε αντίστοιχα  από 

το άρθρο 4, απο το άρθρο 3 και απο το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 4483/17  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και Σ14/25/ΕΕ) και ειδικότερα το βιβλίο ΙΙ για τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς όπως η ΔΕΥΑΛ, κάτω των 

ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. . 

 Ότι η ΔΕΥΑΛ ασκεί τις δραστηριότητες λειτουργίας σταθερών δικτύων παρέχοντας στο 

κοινό υπηρεσίες στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής πόσιμου ύδατος. 

 Ότι η ΔΕΥΑΛ είναι ‘’αναθέτων φορέας‘’ κατά την έννοια του άρθρου 224 του Ν. 

4412/2016. 

 Ότι η ΔΕΥΑΛ οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016. 

 To άρθρο 328 «Απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με το οποίο: 



I. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 

ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

II. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος 

φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για 

το σκοπό αυτό. 

III. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη 

δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και 

την οικονομική του προσφορά. 

IV. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το 

άρθρο 296. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: 

α) Την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα. 

β) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της. 

γ) Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται 

η Σύμβαση. 

δ) Κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας. 

V. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα 

με το άρθρο 296 της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η σύμβαση καθίσταται 

αυτοδικαίως άκυρη.  

 Το άρθρο 2 παρ. 1.9.β “ως δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών νοούνται οι 

συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων 

στην υποπερίπτωση α’ της παρούσας περίπτωσης”. Η προτεινόμενη με τη μελέτη 

υπηρεσία δεν ανήκει στην περίπτωση 1.9.α του άρθρου 2, ήτοι “Δημόσιες συμβάσεις 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών”, αφού για την εκτέλεση της δεν απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α/11-4-12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 

ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

26 του Ν.4585/18, σύμφωνα με τις οποίες: «Όμοιες ή ομοειδής δαπάνες, δύνανται να 

εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεστούν 

αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή Δημοτικές Ενότητες, 

αντιστοίχως». 

 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Δεδομένου ότι το υπάρχονβυτίο της ΔΕΥΑΛ  δεν επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης-αποχέτευσης σε όλο το τομέα ευθύνης της 

ΔΕΥΑΛ ειδικότερα σε Δημοτικές-Τοπικές Ενότητες-Κοινότητες που η απόσταση 

ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα κάνει επιτακτική την ανάγκη μίσθωσης βυτίου για την 

άμεση εκκένωση η και τη μεταφορά λυμάτων από αντλιοστάσια αποχέτευσης 

προς τις πλησιέστερες Μ.Ε.Λ.  

 Ότι ο προϋπολογισμός της γενικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 9.990,00€ (χωρίς 

Φ.Π.Α) και 11.688,00€ (με Φ.Π.Α) και συνεπώς συντρέχει ο λόγος εφαρμογής του 

άρθρου 328 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

 

I. Την έγκριση της μελέτης παροχής της γενικής υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Μίσθωση 

βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου» όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ, προϋπολογισμού 9.990,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

II. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Μίσθωση 

βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», προϋπολογισμού 9.990,00  € (χωρίς Φ.Π.Α) 

και 11.688,30 € (με Φ.Π.Α), σε πάροχο υπηρεσίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

III. Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ύψους 5.000,00  € (χωρίς ΦΠΑ) για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΛ έτους 

2020 για την πληρωμή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της 

ΔΕΥΑ Λέσβου»  από τον κωδικό:  

 

Κ.Α.: 62.04.002.03  ποσό: 1.950,00 € 

Κ.Α.: 62.04.003.03  ποσό: 3.050,00 € 

Κ.Α.: 54.00.600.00  ποσό:    850,00 € 

Α.Α.Υ.:  708/05-06-2020      (ΑΔΑ: ΨΜΡΗΟΚΠΛ-ΞΡΧ) 

 

Το υπόλοιπο ποσό δεσμεύεται από τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΛ του έτους 2021. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΘΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΕΥΑΛ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


