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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:  12/2021 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                           ΘΕΜΑ  Η. Δ:   3º 
 ΛΕΣΒΟΥ 
                                           ΜΥΤΙΛΗΝΗ:  11- 6- 2021 
                                                                                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:  7616 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:α) Έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και Συγγραφής υποχρεώσεων και τρόπου 
ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης«Σύνταξη οικονομικών τευχών και τευχών 
δημoπράτησης του έργου “Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Καλλονής”». 

β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη 
οικονομικών τευχών και τευχών δημoπράτησης του έργου “Ολοκλήρωση αποχετευτικών 
δικτύων Καλλονής”». 

 

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Καλλονής. 

Οι αγωγοί που υπολείπονται να κατασκευαστούν είναι παντορροϊκοί και εκβάλουν στο 
δίκτυο ομβρίων του οικισμού (νέο και παλαιό), με αποτέλεσμα νέοι  (πρόσφατα 
κατασκευασμένοι) χωριστικοί αγωγοί ομβρίων να λειτουργούν ως παντορροϊκοί και να 
δημιουργούνται προβλήματα δυσοσμίας στις θέσεις εκβολής τους. 

Οι χωριστικοί αγωγοί εκβάλουν είτε άμεσα στο δίκτυο ομβρίων της πόλης, είτε στο ήδη νέο  
χωριστικό δίκτυο ακαθάρτων. Λόγω όμως της παλαιότητας τους, οι υφιστάμενοι αγωγοί 
δέχονται αυξημένες εισροές με αποτέλεσμα, όταν εκβάλλουν σε νέο χωριστικό δίκτυο 
ακαθάρτων, να δημιουργείται πρόβλημα στο συνολικό σύστημα μεταφοράς λυμάτων.    

Με την κατασκευή των υπολειπομένων δικτύων, το σύνολο της παροχής των αστικών 
αποβλήτων του οικισμού, μέσω του υφιστάμενου συστήματος μεταφοράς, θα οδηγηθεί 
στην Ε.Ε.Λ. Καλλονής. Έτσι θα αρθούν τα προβλήματα στους σημερινούς αποδέκτες και θα 
περιοριστούν κατά πολύ, τουλάχιστον στα παραδεκτά όρια, οι εισροές οι οποίες σήμερα 
επιβαρύνουν τα αντλητικά συγκροτήματα του συστήματος μεταφοράς.         

Όπου οι υφιστάμενοι αγωγοί είναι παντορροϊκοί, απαιτείται η ταυτόχρονη κατασκευή 
αγωγών ομβρίων, σε παράλληλη χάραξη με τους αγωγούς ακαθάρτων, ώστε το σύστημα 
αποχέτευσης να καταστεί χωριστικό και να εξυπηρετεί ως προς τα όμβρια τις περιοχές που 
αφορούν το έργο ως εξυπηρετούνται σήμερα.     
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Κατά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης, απαιτείται και η αντικατάσταση των 
αγωγών ύδρευσης, σε κοινό όρυγμα, καθόσον δεν είναι δυνατή η διατήρηση τους για 
κατασκευαστικούς λόγους.   

Με την υλοποίηση του έργου, ο οικισμός της Καλλονής θα εναρμονισθεί με την ισχύουσα 
(Εθνική και Κοινοτική) νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το έργο θα 
προστατεύσει την δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα η μελέτη αποχέτευσης, εντάσσεται στο 
γενικό πλαίσιο διαχείρισης των λυμάτων, έπειτα από την εφαρμογή της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997. 
Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2.000 
κατοίκων θα πρέπει να διαθέτουν μέχρι τέλους του 2005 δίκτυο αποχέτευσης και να 
επεξεργάζονται τα λύματά τους. Δεδομένης της καθυστέρησης στην εφαρμογή της Οδηγίας, 
ο οικισμός Καλλονής αποτελεί προτεραιότητα, όσον αφορά την ολοκλήρωση των δικτύων 
αποχέτευσης, καθώς έχει συνολικό πληθυσμό σχεδιασμού μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων. 

Συνεπώς προτείνεται από την Υπηρεσία ησύνταξη των οικονομικών τευχών και τευχών 
δημoπράτησηςτου έργου “Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Καλλονής” για να μπορέσει 
να πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση και εν τέλη η κατασκευή του έργου. 

 
Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Οι διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
ΕπιχειρήσεωνΥδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’ 191/23-08-1980) σύμφωνα με τις 
οποίες: 
2. Η ΔΕΥΑΛ, ως επιχείρηση του Ν.1069/80: 
2.1 Ασκεί τις δραστηριότητες: 
2.1.1 Λειτουργίας σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες 
στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής πόσιμου ύδατος. 
2.1.2 Τροφοδότησης των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ. 
2.1.3 Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, του αρ. 230 «Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ)» του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08- 
2016 τεύχος Α’) 
2.2 Συνεπώς είναι αναθέτων φορέας σύμφωνα με το αρ. 224 και οφείλει σύμφωνα με το 
αρ. 222, ναεφαρμόζει τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών καιΥπηρεσιών Πρώην Εξαιρουμένων Τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) (άρθρα 
222-338)». 
2.3 Το βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016 θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού 
και σύναψηςπου πραγματοποιούνται από αναθέτοντες φορείς για συμβάσεις και 
διαγωνισμούς μελετών,ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στα επιμέρους άρθρατου Βιβλίου ΙΙ. Διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά την 
έννοια του Βιβλίου ΙΙ, είναι η διαδικασίαγια την απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών 
από οικονομικούς φορείς που επιλέγονταιαπό έναν ή περισσότερους αναθέτοντες φορείς, 
εφόσον τα εν λόγω έργα, προμήθειες ήυπηρεσίες προορίζονται για την εκτέλεση μιας εκ 
των δραστηριοτήτων που αναφέρονται σταάρθρα 228 έως 234. 
2.4 Η ισχύς των διατάξεων του Ν 4412/2016 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στις 08-08- 
2016, εκτόςαν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
3. Οι διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
από τουςαναθέτοντες φορείς όπως η ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε., και 
ειδικότερα: 
3.1 Το άρθρο άρθρο 326 «Επιλογή των διαδικασιών», σύμφωνα με το οποίο: Για συμβάσεις 
κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις 
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διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 περί επιλογής των διαδικασιών ανάθεσης 
σύμβασης, και στις διαδικασίες των άρθρων 327 περί συνοπτικού διαγωνισμού, 327 Α περί 
δημόσιων συμβάσεων ήσσονος αξίας και 328 περί απευθείας ανάθεσης.. 
3.2 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 (30.000) ευρώ, χωρίς 
νασυμπεριλαμβάνεται 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. 
3.3 Το άρθρο 330 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης», παρ. 3 σύμφωνα με την 
οποία: “Ωςχρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευσηπροκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς 
φορείς της πρώτηςπρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης 
συμμετοχής σεδιαπραγμάτευση.” 
3.4 Το άρθρο 2 παρ. 1.9.α “ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής 
τεχνικών καιλοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο 
την εκπόνησημελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τηνέννοια των στοιχείων α' και β', αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της 
παραγράφου 3, σύμφωναμε το Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ", όταν οι μελέτες δεν 
εκπονούνται και οι υπηρεσίεςδεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής”. 
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 268/13-1-2021 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου προς το Δήμο 
Μυτιλήνης και το Δήμο Δυτικής Λέσβου με θέμα “Εκπόνηση υδραυλικών, τοπογραφικών, 
περιβαλλοντικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και 
γεωφυσικών μελετών.” 
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 575/25-1-2021 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης με θέμα 
“Εκπόνηση υδραυλικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, στατικών, 
ηλεκτρομηχανολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωφυσικών μελετών.” 
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 671/27-1-2021 έγγραφο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με θέμα 
“ Εκπόνηση υδραυλικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, στατικών, 
ηλεκτρομηχανολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωφυσικών μελετών για τις 
ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου” 
10. Το φάκελο δημόσιας σύμβασης και την συγγραφή υποχρεώσεων  για τηνεκπόνηση της 
μελέτης«Σύνταξη οικονομικών τευχών και τευχών δημoπράτησης του έργου “Ολοκλήρωση 
αποχετευτικών δικτύων Καλλονής”»σύμφωνα με τον οποίο η προεκτιμώμενη αμοιβή για 
την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των29.489,67 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 





4 | Σ ε λ ί δ α  
 

 
I. Την έγκριση του “Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης” και της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
II. Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης«Σύνταξη οικονομικών τευχών και 
τευχών δημoπράτησης του έργου “Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Καλλονής”» σε 
μελετητές κάτοχους μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες Υδραυλικών Έργων (κατηγορία13)  
και ηλεκτρομηχανολογικών έργων (ΗΜ). Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 29.489,67 € 
III. Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ύψους 5.000,00 € για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΛ έτους 2021 για την 
πληρωμή της εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη οικονομικών τευχών και τευχών 
δημoπράτησης του έργου “Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Καλλονής”» ως 
παρακάτω: 
Κ.Α.: 16.12.000.01  ποσού:5.000,00 € 
Κ.Α.: 54.00.100.00  ποσού:   850,00 € (ΦΠΑ) 
Α.Α.Υ.:  683/15-6-2021      (ΑΔΑ: ΨΤΝΤΟΚΠΛ-ΔΞΣ) 

Το υπόλοιπο ποσό δεσμεύεται από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 
 
 
 
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                  Η ΓΕΝΙΚΗ 
 Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                         ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΔΕΥΑΛ            ΔΕΥΑΛ 
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