
ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

                                   

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 18/9-9-2019 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τθσ  Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:   493/2019 

 

 

 ΘΕΜΑ  10º Θ/Δ:  α) Ζγκριςη μελζτησ και του τρόπου ανάθεςησ τησ υπηρεςίασ 
«Αποφράξεισ αποχετευτικϊν αγωγϊν - καθαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων 
και εςχαρϊν κεντρικϊν αντλιοςταςίων τησ Δ.Ε. Μυτιλήνησ» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ τησ υπηρεςίασ «Αποφράξεισ 
αποχετευτικϊν αγωγϊν - καθαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν 
κεντρικϊν αντλιοςταςίων τησ Δ.Ε. Μυτιλήνησ» 

  
 

τθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 9 επτεμβρίου 2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00 μ.μ. ςυνιλκαν 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι 
Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ μετά από 
τθν υπ’ αρικ. 18/5-9-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που 
επιδόκθκε ςε κακζνα ςφμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του 
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’/1980) περί «Κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο 11 μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα  ζξι -6-, δθλαδι 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΑΝΣΩΝΘ ΓΙΑΝΝΑΚΘ, ΠΡΟΕΔΡΟ 1. ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΟΤΛΑ 

2. ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΡΓΙΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΣΙΝΕΝΘ 

3. ΙΩΑΝΝΘ ΑΜΠΟΤΛΟ 3. ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΤ 

4. ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΜΩΛΘ 4. ΑΘΘΝΑ ΙΩΘΦΕΛΛΘ 

5. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΚΤΠΑΡΙΘ 5. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΣΑΡΟ 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΣΑΡΕΛΛΘ   

κθρφχκθκε από τον Πρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
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Οι απόντεσ δεν παραβρζκθκαν αν και κλικθκαν νομίμωσ και δεν παραςτάκθκαν τα 
αναπλθρωματικά τουσ μζλθ. 

τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Διμθτρα κοπελίτου, γραμματζασ του Δ.. για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου.  

 Κατά τθ ςυηιτθςθ του 30ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, παρζςτθ ςτο 
Διοικθτικό υμβοφλιο ο κ. Αχλάτθσ Μιχάλθσ για να εκκζςει τισ απόψεισ του 
ςχετικά με το προσ ςυηιτθςθ κζμα. 

 Πριν τθ ςυηιτθςθ του 31ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, αποχωρεί από 
το Διοικθτικό υμβοφλιο ο Πρόεδροσ κ. Γιαννάκθσ Αντϊνθσ και αναλαμβάνει 
ωσ Προεδρεφων ο Αντιπρόεδροσ του Δ.. κ. τεργίου Θεόδωροσ. 

 τθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκε το εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ  κζμα. 
 τθ ςυνζχεια, ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 10ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
δίνει το λόγο ςτθ Γενικι Διευκφντρια θ οποία διαβάηει τθ ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ. 
 Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, θ οποία 
περιλαμβάνεται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά, μετά τθν οποία 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980 «Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4483/17 
«Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) - 
Ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προςωπικό των Ο.Σ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικισ υνεργαςίασ - Μθτρϊο 
Πολιτϊν και άλλεσ διατάξεισ»  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 14/25/ΕΕ) και ειδικότερα το 
βιβλίο ΙΙ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ 
ΔΕΤΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε.  και ειδικότερα τισ διατάξεισ των 
άρκρων 2 παρ. 1.9(α) , 224,328 

3.  Ότι ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ, εργαςίεσ που εμπίπτουν ςτα 
ςυνικθ κακικοντα των υπαλλιλων τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ οικείεσ 
οργανικζσ διατάξεισ,  δεν επιτρζπεται να ανατίκενται ςε τρίτουσ, με αποτζλεςμα τθν 
αδικαιολόγθτθ οικονομικι επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ τουσ. Είναι δε κατ’ 
εξαίρεςθ δυνατι, ςτο  βακμό  που  αυτό  επιβάλλεται  από  τισ  αρχζσ  τθσ 
αναγκαιότθτασ  και τθσ αποδοτικότθτασ, θ ανάκεςθ ςε τρίτουσ ιδιϊτεσ, φυςικά ι 
νομικά πρόςωπά, είτε εργαςιϊν, ειδικισ φφςθσ, για τθν εκτζλεςθ των οποίων 
απαιτείται προςωπικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, που δεν διακζτει, ςε 
κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το ιδθ υπθρετοφν προςωπικό, είτε εργαςιϊν, που 
εμπίπτουν μεν ςτα κακικοντα του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ, το οποίο όμωσ, εν 
όψει των εκάςτοτε ςυγκεκριμζνων πραγματικϊν ςυνκθκϊν, δεν επαρκεί ι αδυνατεί 
να εκτελζςει, είτε, τζλοσ, εργαςιϊν που απαιτοφν τθ χριςθ τεχνικϊν μζςων που δεν 
διακζτει θ αρμόδια υπθρεςία (Ελ. υν.Κλιμ.Σμ.7 Πράξθ 89/2016 κ.α.). 
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4. Ότι τα υπάρχοντα μθχανιματα – οχιματα τθσ ΔΕΤΑΛ δεν επαρκοφν για να 
καλφψουν τισ ανάγκεσ του τακτικοφ κακαριςμοφ των αντλιοςταςίων και τισ 
αποφράξεισ των αποχετευτικϊν δικτφων κρίνεται απαραίτθτθ  θ ανάκεςθ τθσ 
υπθρεςίασ «Αποφράξεισ αποχετευτικϊν αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων 
αντλιοςταςίων και εςχαρϊν κεντρικϊν αντλιοςταςίων τθσ Δ.Ε Μυτιλινθσ». 

5. Σθν μελζτθ  (117/2019) παροχισ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Αποφράξεισ 
αποχετευτικϊν αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν 
κεντρικϊν αντλιοςταςίων τθσ Δ.Ε Μυτιλινθσ» ςφμφωνα με τθν οποία ο πάροχοσ τθσ 
υπθρεςίασ κα είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά 
προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και πιο ςυγκεκριμζνα να ζχει τα 
παρακάτω: 

1) Βεβαίωςθ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ από δθμόςια αρχι ςχετικισ με το 
αντικείμενο τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ θ πλθροφοριακό ζντυπο κωδικϊν 
δραςτθριότθτασ. 

2) Απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου 
3) Φορολογικι Ενθμερότθτα 
4) Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 
5) Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα ΕΦΚΑ &ΛΟΙΠΩΝ ΣΑΜΕΙΩΝ 
6) Πιςτοποίθςθ ΕΝ ΙSΟ 9001:2015 (για φφςθ εργαςιϊν ςχετικι με αυτι που 

περιγράφεται  ςτθν Σεχνικι Ζκκεςθ 
7) Πιςτοποίθςθ ΕΝ ΙSΟ 14001:2015 (για φφςθ εργαςιϊν ςχετικι με αυτι που 

περιγράφεται  ςτθν Σεχνικι Ζκκεςθ 
8) Πιςτοποίθςθ ΕΝ ΙSΟ 18001:2007 (για φφςθ εργαςιϊν ςχετικι με αυτι που 

περιγράφεται  ςτθν Σεχνικι Ζκκεςθ 
9) Εμπειρία ενόσ (1) ζτουσ ακροιςτικό ςφνολο ςυμβάςεων τα τελευταία τρία (3) 

ζτθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τον κακαριςμό αντλιοςταςίων λυμάτων, θ οποία 
κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι βεβαιϊςεων των φορζων των ζργων (Διμου,  
Δ.ΕΤ.Α., εταιριϊν Υδρευςθσ- Αποχζτευςθσ, κ.λπ.) 

Α) Βυτιοφόρο όχθμα 

 Ιςχφσ τουλάχιςτον 280 Ps 

 Θάλαμοσ ακακάρτων με όγκο τουλάχιςτον 5m3 

 Αντλία κενοφ αναρρόφθςθσ με δυνατότθτα άντλθςθσ παχφρευςτων 

 Ικανότθτα άντλθςθσ λυμάτων , άμμου , λάςπθσ και φερτϊν ςε βάκοσ 9 
μζτρων από τθν επιφάνεια. 

Β) Αποφρακτικό όχθμα 

 Θάλαμοσ κακαροφ νεροφ 1,5m3 

 Δυνατότθτα παροχισ 100lt /200 Bar 

 Όλο τον παρελκόμενο εξοπλιςμό για τθν αναρρόφθςθ από τα απαιτοφμενα 
βάκθ και μικθ. 

6. Σο ότι ο  προχπολογιςμόσ  τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 15.000,00 € (χωρίσ ΦΠΑ). 
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α/11-4-12) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι 

ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ 
Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 6, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 του Ν.4585/18, ςφμφωνα με τισ οποίεσ: «Όμοιεσ ι 
ομοειδισ δαπάνεσ, δφνανται να εγγραφοφν ςε ξεχωριςτζσ πιςτϊςεισ, κατά Ειδικό 
Φορζα και ΚΑΕ, ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ ι του Διμου ι 
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τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και να εκτελεςτοφν αυτοτελϊσ, εφόςον αφοροφν ςε διαφορετικζσ 
περιφερειακζσ ι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, αντιςτοίχωσ». 

8. Ότι ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ ΔΕΤΑΛ οικ. ζτοσ 2019 ζχουν εγγραφεί ςτισ 
προβλεπόμενεσ δράςεισ κωδικοί για τθν υπθρεςία «Αποφράξεισ αποχετευτικϊν 
αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν κεντρικϊν 
αντλιοςταςίων τθσ Δ.Ε Μυτιλινθσ» 

9. Σθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
  

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ παροχισ τθσ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Αποφράξεισ 
αποχετευτικϊν αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν 
κεντρικϊν αντλιοςταςίων τθσ Δ.Ε Μυτιλινθσ» όπωσ ςυντάχκθκε και εγκρίκθκε από 
τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΛ, προχπολογιςμοφ 15.000,00 € (χωρίσ Φ.Π.Α). 

II. Εγκρίνει τθν απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Αποφράξεισ 
αποχετευτικϊν αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν 
κεντρικϊν αντλιοςταςίων τθσ Δ.Ε Μυτιλινθσ» προχπολογιςμοφ 15.000,00 € (χωρίσ 
Φ.Π.Α), ςε πάροχο υπθρεςίασ φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει τα τυπικά και 
ουςιαςτικά προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ  

III. Ορίηει Επιτροπι αποτελοφμενθ από τουσ: 

 Αντϊνιο Γιαννάκθ, Πρόεδρο του Δ τθσ ΔΕΤΑΛ, και αναπλθρωτι του τον 
κ.Θεόδωρο τεργίου, Αντιπρόεδρο του Δ τθσ ΔΕΤΑΛ 

 Δζςποινα Μπϊκου, Γενικι Διευκφντρια τθσ ΔΕΤΑΛ 

 Παραςκευά Φινδανι, Διευκυντι τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑΛ, 
για να πραγματοποιιςει τθ διαβοφλευςθ (ζρευνα αγοράσ) που απαιτείται με ζναν ι 
περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ (υποψιφιουσ αναδόχουσ) με κριτιρια τθ 
δυνατότθτα τθσ καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, με τισ υποχρεϊςεισ 
που απορρζουν από τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ μελζτθσ (Σεχνικι ζκκεςθ και υγγραφι 
Τποχρεϊςεων), υποβάλλοντασ οικονομικι προςφορά. 

IV. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 15.000,00 € (χωρίσ ΦΠΑ) για 
τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΤΑΛ 
ζτουσ 2019 για τθν πλθρωμι τθσ γενικισ υπθρεςίασ «Αποφράξεισ αποχετευτικϊν 
αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν κεντρικϊν 
αντλιοςταςίων τθσ Δ.Ε Μυτιλινθσ»  από τον κωδικό: 
Κ.Α.: 62.04.002.01                ποςοφ: 15.000,00 € 
Κ.Α.: 54.00.600.00                ποςοφ:   2.550,00 €  (Φ.Π.Α.) 
Α.Α.Τ.: 913 /9-9-2019        (ΑΔΑ:ΨΤΣ8ΟΚΠΛ-ΗΨΣ) 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  493/2019 

 
τθ Γενικι Διευκφντρια ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ 
παραπζρα ενζργεια. 
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:  
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ        ΣΑ ΜΕΛΘ 
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