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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 34 / 2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

             Σήμερα, την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 
126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με 
αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13467/11-12-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5:   Εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων  Κοινότητας  
Κροκυλείου,  Δ.Ε. Βαρδουσίων», προϋπολογισμού: 6.590,60€  με το Φ.Π.Α.,  με 
απευθείας ανάθεση. 

 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ουδείς 
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δωρίδος: 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2020, ενεγράφη πίστωση ποσού 
€6.592,00 στον Κ.Α. 25-7336.023, για την εκτέλεση του έργου  «Διευθέτηση 
ομβρίων υδάτων  Κοινότητας  Κροκυλείου,  ΔΕ Βαρδουσίων», η δαπάνη του 
οποίου, σύμφωνα με τη συνταχθείσα τεχνική περιγραφή, ανέρχεται στο ποσό 

€6.590,60με το ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω πίστωση ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13125/04-12-2020 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)  

β) τον προϋπολογισμό έτους 2020 δ) Το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει 
καταργηθεί ρητά (βλ. περ.67 άρθρου 377) από τον Ν.4412/2016 επομένως 
εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α' βαθμού. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. 
εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) 

γ) τις κάτωθι διευκρινίσεις από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΑΔΗΣΥ): 

Α) Στην περίπτωση που Δήμος δεν διαθέτει Δ.Ε.Υ.Α. και ασκεί ο ίδιος τη 
δραστηριότητα “ύδωρ”, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 
4412/2016 αποτελεί ως προς τη δραστηριότητα αυτή αναθέτοντα φορέα. Κατά 
συνέπεια, για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, 
εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

Β) Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρ. 
5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές. 
Δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τους αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Συνεπώς, η διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες φορείς διενεργείται βάσει των οριζομένων στο 
άρθρο 328 του ν. 4412/2016, όπου δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος 
ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

 Για τον παραπάνω σκοπό έχει συνταχθεί η κάτωθι τεχνική περιγραφή: 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά εργασίες βελτίωσης του δικτύου ομβρίων, που θα 
γίνουν στην Κοινότητα Κροκυλείου στη θέση Μπρουμέϊκα πλησίον των οικιών  
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Παγώνη και Σαϊτη Λουκά. Θα τοποθετηθεί αγωγός μήκους 170μ. από σωλήνες PVC 

διατομής Φ160 για να οδηγούνται τα όμβρια ύδατα σε φυσικό αποδέκτη. Οι εργασίες 
που θα γίνουν είναι: εκσκαφή  τάφρου, τοποθέτηση των σωλήνων, επίχωση με 
προϊόντα εκσκαφής, και κατασκευή έξι φρεατίων για έλεγχο του αγωγού  (οι 
ποσότητες και οι τιμές είναι ενδεικτικές). Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον τόπο 
του έργου. 

 

Προτείνεται η εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων  Κοινότητας  
Κροκυλείου,  ΔΕ Βαρδουσίων» του Κ.Α. 25-7336.023, προϋπολογισμού: 

6.590,60€, στον Σικαλιά Δημήτριο του Γεωργίου, με Αριθ. ΜΕΕΠ 26117, έδρα Νομός 
Αττικής, ΑΦΜ 031231413, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας – Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 328 του Ν.4412/2016 και 72 παρ.1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/10 και την 
συνταχθείσα τεχνική περιγραφή καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος.  

 

 Περιγραφή Εργασίας  

Μ.Μ.  Ποσότητα  Τιμή 
Μονάδας

 Μερική 
Δαπάνη

Εκσκαφή  τάφρων  σε  πάσης φύσεως 
έδαφος, φόρτωση  και μεταφορά μ3 61,00 20,00 1.220,00

Αγωγοί από σωλήνες PVC φ160 μμ 170,00 12,50 2.125,00

Σκυρόδεμα μ3 2,00 140,00 280,00

Αργολιθοδομή μ3 8,00 80,00 640,00

Επίχωση τάφρων  με διαλεκτά 
προϊόντα εκσκαφής μ3 55,00 6,00 330,00

Φρεάτια ελέγχου τεμ 6,00 120,00 720,00

5.315,00

 ΦΠΑ 24,00% 1.275,60

 Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 6.590,60

 Προϋπολογισμός Μελέτης
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                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

1.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων  Κοινότητας 
Κροκυλείου, Δ.Ε. Βαρδουσίων» που βρίσκεται εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 25-

7336.023 του σκέλους των εξόδων του προϋπoλογισμού οικον. έτους 2020, 
συνολικής δαπάνης ποσού: 6.590,60€ με το ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, στον 

Σικαλιά Δημήτριο του Γεωργίου, με Αριθ. ΜΕΕΠ 26117, έδρα: Νομός Αττικής, 

ΑΦΜ 031231413, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας – Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 328 του Ν.4412/2016 και 72 παρ.1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/10 και την 
συνταχθείσα τεχνική περιγραφή.         

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, για την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

                                                                                                          

Το μέλος Ασημάκης Αθανάσιος μειοψηφεί («τα ανταποδοτικά έργα δεν πρέπει να γίνονται από ΣΑΤΑ»). 

 

          Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  242 / 2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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