
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ:  12 /2021    

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  ΘΕΜΑ  Η.Δ. :  11º 

ΛΕΒΟΤ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   Mυτιλήνη    11 -6 -2021 

Αριθμ. πρωτ.:  7612  
 
 

 

ΘΕΜΑ:  

α) Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της κατασκευής του έργου «Περίφραξη 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Άντισσας»  

β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης έργου «Περίφραξη Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων Άντισσας»  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΔΕΤΑΛ συνέταξε τη με αριθμό 62/2021 μελέτη του έργου 

«Περίφραξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Άντισσας», προϋπολογισμού 

9.973,49   € (χωρίς Υ.Π.Α.) η οποία αποτελείται από τα τεύχη: 

 

 Σεχνική Έκθεση 

 Σιμολόγιο μελέτης 

 Ανάλυση Σιμών 

 υγγραφή υποχρεώσεων  

 Προμέτρηση 

 Προϋπολογισμός 

 Σεχνικές Προδιαγραφές 

 Υάκελος Ασφάλειας και Τγείας (Υ.Α.Τ.) 

 χέδιο Ασφάλειας μελέτης και Τγείας (.Α.Τ.) 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Σο έργο αφορά την αποκατάσταση τμήματος περίφραξης μήκους 200 μέτρων με 

πασσάλους και συρματόπλεγμα και την αντικατάσταση της θύρας εισόδου του γηπέδου 

των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Σοπική Κοινότητα Άντισσας της Δ.Ε. 

Ερεσού - Άντισσας Δήμου Δυτικής Λέσβου. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών 

ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΕΥΑΡΜΟΖΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΣΡΟΠΟΤ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

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

Επιχειρήσεων Τδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΥΕΚ  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.Τ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, 





τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Σ.Α. - Ευρωπαϊκοί  Όμιλοι Εδαφικής 

υνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» 

B. Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από τους 

αναθέτοντες φορείς όπως η ΔΕΤΑΛ, κάτω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. και 

ειδικότερα: 

I.Ότι η ΔΕΤΑΛ ασκεί τις δραστηριότητες λειτουργίας σταθερών δικτύων παρέχοντας στο 

κοινό υπηρεσίες στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής πόσιμου ύδατος 

και συνεπώς είναι ‘’αναθέτων φορέας‘’ κατά την έννοια του άρθρου 224 και 

εφαρμόζει τις διατάξεις του βιβλίου II. 

II.ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 326 «Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων , οι 

αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφύγουν εκτός από τις διαδικασίες του 

συνοπτικού διαγωνισμού και τις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 327 και 

328……» 

III. 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 ΥΠΑ. 

 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 ΚΗΜΔΗ, σύμφωνα με το 

άρθρο 296. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: 

α) Σην 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 

ύμβαση. 

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

 ε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗ σύμφωνα 

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

αυτοδικαίως άκυρη.  (CPV: 45340000-Eργασίες τοποθέτησης περιφράξεων) 

 Σις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1β) του άρθρου 302 «Εγγυήσεις» 

του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για 

τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων 

(20.000,00)ευρώ. 

Γ.    Ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.973,49  € (χωρίς Υ.Π.Α) και 11.668,98 

€ (με Υ.Π.Α) και συνεπώς συντρέχει ο λόγος εφαρμογής του άρθρου 328 για την 

απευθείας ανάθεση του  έργου. 

Δ. Σην υπ’αριθμ. πρωτ.: 7687/11-06-2021επιστολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.   

 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

α) Σην έγκριση της μελέτης του έργου «Περίφραξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 

Άντισσας», προϋπολογισμού 9.973,49 € χωρίς το Υ.Π.Α., όπως συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΔΕΤΑΛ. 

 





β) Σην έγκριση του τρόπου της  ανάθεσης του έργου  υπό τον τίτλο «Περίφραξη 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Άντισσας», προϋπολογισμού 9.973,49 € (χωρίς 

Υ.Π.Α) σε πάροχο υπηρεσίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

γ) Σην έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ύψους 9.973,49 € (χωρίς Υ.Π.Α.)για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος  του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΤΑΛ έτους 

2021 για την πληρωμή της υπηρεσίας «Περίφραξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων Άντισσας» ως παρακάτω: 

 

Κ.Α.: 15.90.100.00              ποσό: 9.973,49  €              

Κ.Α.: 54.00.100.00  ποσό:1.695,49 €   (ΥΠΑ)     

Α.Α.Τ.: 707/15-6-2021          (ΑΔΑ: ΧΙΘ7ΟΚΠΛ-ΙΕ9) 

 
 
 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΕΛ 

ΛΕΒΟΤ 

 

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΔΕΤΑΛ 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΗΡΑΚΛΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

Σ.Ε 
 

ΨΣΗΡΗ ΒΑΙΛΑΡΟ 

ΦΗΜΙΚΟ 

 

ΜΙΦΑΛΗ ΜΑΡΑΜΠΟΤΣΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΜΠΨΚΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

 

 

 




