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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το υπ’ αρικ. 7/12-04-2022 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου

Αριθμ. Απόφαςησ: 136/2022

ΘΕΜΑ 6ο Θ/Δ: α) Ζγκριςη μελζτησ και του τρόπου ανάθεςησ τησ υπηρεςίασ
«Κοπή χόρτων ςτουσ περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τησ ΔΕΤΑΛ»
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ τησ υπηρεςίασ «Κοπή χόρτων
ςτουσ περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τησ ΔΕΤΑΛ»

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ
Λζςβου, ςιμερα 12 Απριλίου 2022, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 19:00, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.
τθσ ΔΕΥΑΛ κάλεςε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν
επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι
μεικτι (δια ηϊςθσ και ταυτόχρονα με τθλεδιάςκεψθ) ςυνεδρίαςθ, μετά τθν υπ’
αρικ. 7/8-4-2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του, 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 Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ».
Στθ ςυνεδρίαςθ ζχουν προβλεφκεί και τθροφνται τα απαραίτθτα μζτρα που
προβλζπει θ ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 58531/25-9-2021 (ΦΕΚ Β' 4441) και θ εγκφκλιοσ
του Υπουργείου Εςωτερικϊν με αρικ. 643/Α.Ρ.69472/24-9-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6Ο5).
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15)
μελϊν ςυμμετείχαν και διλωςαν παρόντα εννζα (9) μζλθ και ειδικότερα:

6.

ΠΑΡΟΝΣΕ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (αναπλ.)
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΜΕΩ
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

7.

ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ

8.

ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ

9.

ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ

1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΣΕ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ
ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΣΣΗΣ
ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Θεοδϊρα Αυγουςτίδθ, για τθν τιρθςθ των
πρακτικϊν του ςυμβουλίου.
 Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. κ. Αλάνθσ Γεϊργιοσ, ςυνδζκθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ ςτθ ςυνεδρίαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του 1 ου
κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκαν τα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ κζματα
λόγω του κατεπείγοντοσ χαρακτιρα τουσ.
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο ςτθ
Γενικι Διευκφντρια θ οποία ενθμερϊνει τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν ειςιγθςθ τθσ
υπθρεςίασ με κζμα: α) τθν ζγκριςθ μελζτθσ και του τρόπου ανάκεςθσ τθσ
υπθρεςίασ «Κοπι χόρτων ςτουσ περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τθσ
ΔΕΥΑΛ» και β) τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ υπθρεςίασ «Κοπι
χόρτων ςτουσ περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τθσ ΔΕΥΑΛ».
Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, θ οποία περιλαμβάνεται
ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά, μετά τθν οποία
ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αφοφ ζλαβε υπόψθ του:
1. Τισ διατάξεισ του ιδρυτικοφ νόμου Ν. 1069/1980 «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςίν
Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» (ΦΕΚ Α’ 191/23-08-1980) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4483/17 «υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό
του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν
Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) - υκμίςεισ ςχετικζσ με τθν
οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το προςωπικό των Ο.Τ.Α. -
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Ευρωπαϊκοί Πμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ - Μθτρϊο Ρολιτϊν και άλλεσ
διατάξεισ»
Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (Ρροςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και Σ14/25/ΕΕ) και
ειδικότερα το βιβλίο ΙΙ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από
ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. και
ειδικότερα τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ. 1.9(α) , 224,328.
Τισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκςυγχρονιςμόσ,
απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων
ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και
τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν
υγεία.»
Πτι 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.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Ρράξθ 89/2016 κ.α.).
Το γεγονόσ ότι ςτθ ΔΕΥΑΛ υπάρχει ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ «Κοπι
χόρτων ςτουσ περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τθσ ΔΕΥΑΛ» διότι οι
χϊροι πρζπει να είναι απαλλαγμζνοι από χόρτα για αποφυγι του κινδφνου
πυρκαγιάσ. Η απόςταςθ των περιοχϊν που βρίςκονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ
ΔΕΥΑΛ από τθν ζδρα τθσ ΔΕΥΑΛ, τθ Μυτιλινθ, είναι μεγαλφτερθ των 40χλμ.
Το γεγονόσ ότι θ εκτζλεςθ αυτισ τθσ υπθρεςίασ από το προςωπικό τθσ
επιχείρθςθσ δεν μπορεί να εκτελεςτεί λόγω υποςτελζχωςθσ, κακϊσ επίςθσ
είναι και κοςτοβόρα για τθ μετακίνθςθ οχθμάτων και προςωπικοφ, θ οποία κα
περιορίηεται εντόσ του ωραρίου εργαςίασ εξαιρουμζνων των αργιϊν
Τισ διατάξεισ του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α/11-4-12) «υκμίςεισ 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:
«Πμοιεσ ι ομοειδισ δαπάνεσ, δφνανται να εγγραφοφν ςε ξεχωριςτζσ πιςτϊςεισ,
κατά Ειδικό Φορζα και ΚΑΕ, ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ
ι του Διμου ι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεςτοφν αυτοτελϊσ, εφόςον αφοροφν ςε
διαφορετικζσ περιφερειακζσ ι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, αντιςτοίχωσ».
Τθν Ρράξθ 313/2017 του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου - κλιμάκιο προλθπτικοφ ελζγχου
δαπανϊν ςτο VII τμιμα, ςφμφωνα με τθν οποία ¨είναι νόμιμθ θ απευκείασ
ανάκεςθ όμοιων ι ομοειδϊν ςυμβάςεων όταν κακεμία από αυτζσ αγορά ςτθν
κάλυψθ των αναγκϊν κάκε δθμοτικισ ενότθτασ ξεχωριςτά και θ ςυνολικι
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ετιςια δαπάνθ για κάκε δθμοτικι ενότθτα δεν υπερβαίνει το ποςό των
20.000,00 ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α.
9. Τθν με αρικμό 27/2022 μελζτθ υπθρεςίασ «Κοπι χόρτων ςτουσ περιβάλλοντεσ
χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τθσ ΔΕΥΑΛ» προχπολογιςμοφ 4.800,00 € (χωρίσ
Φ.Ρ.Α.)
10. Πτι ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 4.800,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α) και
5.616,00€ (με Φ.Ρ.Α) και ςυνεπϊσ ςυντρζχει ο λόγοσ εφαρμογισ του άρκρου
328 για τθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ.
11. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ.
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Κ Α Σ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Θ Φ Ι Α
I. Εγκρίνει τθ μελζτθ παροχισ τθσ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κοπι χόρτων ςτουσ
περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τθσ ΔΕΥΑΛ», όπωσ ςυντάχκθκε από
το τμιμα Ρρομθκειϊν και κεωρικθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ.
II. Εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κοπι χόρτων ςτουσ
περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τθσ ΔΕΥΑΛ», προχπολογιςμοφ
4.800,00€ (χωρίσ Φ.Ρ.Α), με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 328, ςε πάροχο
υπθρεςίασ φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά
προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.
III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 4.800,00€ (χωρίσ ΦΡΑ) για
τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ
ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2022 για τθν πλθρωμι τθσ υπθρεςίασ «Κοπι χόρτων ςτουσ
περιβάλλοντεσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων τθσ ΔΕΥΑΛ» από τον κωδικό:
Κ.Α.: 62.07.001.03
ποςοφ: 4.800,00 €
Κ.Α.: 54.00.600.00
ποςοφ: 816,00 € (Φ.Ρ.Α.)
Α.Α.Υ.: 399/12-4-22
(ΑΔΑ: ΨΣ7ΛΟΚΡΛ-Α0Μ)
Το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ Βουνατςισ Θεόδωροσ διαφωνεί με τον
τρόπο ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ και ψθφίηει "ΛΕΥΚΟ".

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 136/2022
Στθν Γενικι Διευκφντρια ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ
παραπζρα ενζργεια.
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:
Ο ΡΟΕΔΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

