
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  
α)  Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου 

κίνησηςγια τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019» 
β)  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου 

κίνησηςγια τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019» 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε καύσιμα για τις 
ανάγκες μετακίνησης των συνεργείων ύδρευσης - αποχέτευσης σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες της Λέσβου αλλά και για τις ανάγκες των ΕΕΛ και των αντλιοστασίων ύδρευσης -
αποχέτευσης που βρίσκονται σε κάποιες Δημοτικές Ενότητες, συνέταξε δυο μελέτες υπό τον 
τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019» 
προϋπολογισμού 9.061,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) και 10.601,37 (με Φ.Π.Α) η οποία αποτελείται 
από τα παρακάτω τεύχη: 

✓ Τεχνική Έκθεση 
✓ Συγγραφή Υποχρεώσεων  
✓ Τεχνικές Προδιαγραφές 
✓ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α΄191/23-08-1980) «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» & ειδικότερα τα άρθρα 1 
(παρ. 1 & 2), 5 (παρ. 1 & 2ε) & 22. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (αρ. φύλλου 147/τεύχος πρώτο/8-12-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & ειδικότερα τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ. 
• άρθρο 2 «Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 περ. 1 εδάφιο β΄της Οδηγίας 

2014/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» παρ.1 περιπτ. 9(α) & παρ.3 
περιπτ. 6(β) 

• άρθρο 222 «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ)» 

• άρθρο 224 «Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 
• άρθρο 326 «Επιλογή των διαδικασιών» 
• άρθρο 327 «Συνοπτικός Διαγωνισμός» 
• To άρθρο 328 «Απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με το οποίο: 
• 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. 

• Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος 
φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου 
για το σκοπό αυτό. 

• 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. 

• Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το 
άρθρο 296. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: 
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• 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. 
• Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 296 της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η σύμβαση 
καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.  
 

3. 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, 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 και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε 
διαφορετικές περιφερειακές ή Δημοτικές Ενότητες, αντιστοίχως.» 

4. Τα τεύχητης με αριθμό 131/19 μελέτηςτης προμήθειας«Προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019» όπως συντάχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ και τα οποία είναι:  
✓ Τεχνική Έκθεση 
✓ Τεχνικές Προδιαγραφές 
✓ Συγγραφή Υποχρεώσεων 
✓ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Προϋπολογισμού: 9.061,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) και 10.601,37 € (με Φ.Π.Α), Απευθείας 
Ανάθεση 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

I. Την έγκριση της μελέτης προμήθειας υπό τον τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019» όπως συντάχθηκε και 
εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ προϋπολογισμού 9.061,00 χωρίς 
Φ.Π.Α και 10.601,37 με Φ.Π.Α. 

II. Την έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υπό τον τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019»,προϋπολογισμού 9.061,00€ 

(χωρίς Φ.Π.Α) και 10.601,37 € (με Φ.Π.Α), σε πάροχοπρομήθειας φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση της 

προμήθειας. 

III. Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ύψους9.061,00€ (χωρίς ΦΠΑ) για 

την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της 

ΔΕΥΑΛ έτους 2019 για την πληρωμή της προμήθειας«Προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019»,από τον κωδικό:  

K.A.: 64.00.000.00  ποσό: 9.061,00 € 
Κ.Α.: 54.00.600.00  ποσό: 1.540,37 €  (Φ.Π.Α.) 
Α.Α.Υ.: 1040 /17-10-2019   (ΑΔΑ: ΩΠΨΧΟΚΠΛ-ΨΕΧ) 

 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΘΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΔΕΥΑΛ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 




