
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μυτιλήνη, 26 Ιανουαρίου 2017                                              

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

              ΛΕΣΒΟΥ      Αριθ. Απόφασης:  6 

      ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

    

ΘΕΜΑ: Ματαίωση του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού « Καθαρισμός  

φρεατίων αντλιοστασίων ακαθάρτων και αποφράξεις αποχετευτικών  

δικτύων» 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 5 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων 

υδρεύσεως και αποχετεύσεως». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη 

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

3.  Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. Ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ζήτησε να της αποσταλεί πλήρης φάκελος του 

αρχικού διαγωνισμού της 7-12-2016 για την παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεα-

τίων αντλιοστασίων ακαθάρτων και αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων», προκειμένου 

να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 465/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, με 

την οποία δεν εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού και εγκρίθηκε η επανάληψη 

του διαγωνισμού. 

5. Ότι ο επαναληπτικός διαγωνισμός έχει προσδιορισθεί για την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017. 

6. Ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  

για τη νομιμότητα της αριθ. 465/2016 απόφασης. 

7. Ότι η διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού, χωρίς να έχει εκδοθεί η προηγούμενη 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή στον 

επαναληπτικό διαγωνισμό και σε δικαστικές διαμάχες τη ΔΕΥΑΛ με τους προσφέροντες  

οικονομικούς φορείς. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ  μ ε 

 
Ματαιώνουμε τον επαναληπτικό διαγωνισμό της 31-1-2017 για την παροχή της 

υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και αποφράξεις των αποχε-

τευτικών δικτύων». 



 Η απόφαση μας αυτή θα τεθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ προς έγκριση. 

 

 

 

      Ο Πρόεδρος  

  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

 

 

Αντώνιος Γιαννάκης 

 

  


