
     

    ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 12/15-6-2021 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου που 
πραγματοποιικθκε μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  278/2021 

 

ΘΕΜΑ 3ο Θ/Δ:   α) Ζγκριςη Φακζλου φμβαςησ και υγγραφήσ Τποχρεϊςεων 
για τη ςφνταξη τησ μελζτησ του ζργου «φνταξη Οικονομικϊν Σευχϊν και 
Σευχϊν Δημοπράτηςησ του ζργου ‘’Ολοκλήρωςη αποχετευτικοφ δικτφου 
Καλλονήσ’’ 
β) ) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για τη ςφνταξη τησ μελζτησ του 
ζργου «φνταξη Οικονομικϊν Σευχϊν και Σευχϊν Δημοπράτηςησ του ζργου 
‘’Ολοκλήρωςη αποχετευτικοφ δικτφου Καλλονήσ’’ 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 15 Ιουνίου 2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00, ςυνδζκθκαν μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν 
επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι 
ςυνεδρίαςθ μετά τθν υπ’ αρικ. 12/11-6-2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου 
του Δ.Σ. 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» και όπωσ αυτό προβλζπεται ςτο άρκρο 42 τθσ Ρ.Ν.Ρ 
«Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ 
κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ. Α’), τθν ΚΥΑ Δ1α/Γ.Ρ.οικ.: 
71342/6.11.2020 όπωσ τροποποιικθκε με τισ ΚΥΑ Δ1α/ΓΡ.οικ. 71608/9.11.2020, 
Δ1α/ Γ.Ρ. οικ. 72687/12.11.2020, Δ1α/ Γ.Ρ. οικ.72989/14.11.2020 και Δ1α/ Γ.Ρ. 
οικ.73325/16.11.2020, τθν αρικ. Δ1α/ΓΡ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Βϋ 5486) ΚΥΑ . 
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυνδζκθκαν μζςω τθλεδιάςκεψθσ και διλωςαν παρόντα εννζα (9) μζλθ και 
ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 

2. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ 2. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ 3.  ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

4. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 4. ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ 

5. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 5. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 

7. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ    

8. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

9. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΗΕΣΚΟΣ (αναπλ.)   

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Διμθτρα Σκοπελίτου, γραμματζασ του Δ.Σ. για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου. 
 

Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκαν τα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ  κζματα 
λόγω του κατεπείγοντοσ χαρακτιρα τουσ. 

 
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 3ο 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 Φακζλου Σφμβαςθσ και Συγγραφισ 
Υποχρεϊςεων για τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου «Σφνταξθ Οικονομικϊν Τευχϊν 
και Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ του ζργου ‘’Ολοκλιρωςθ αποχετευτικοφ δικτφου 
Καλλονισ’’ και β) τθν ζγκριςθ γκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ για τθ 
ςφνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου «Σφνταξθ Οικονομικϊν Τευχϊν και Τευχϊν 
Δθμοπράτθςθσ του ζργου ‘’Ολοκλιρωςθ αποχετευτικοφ δικτφου Καλλονισ’’. 
 

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. - 
Ευρωπαϊκοί Πμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ - Μθτρϊο Ρολιτϊν και άλλεσ 
διατάξεισ»  

2. 2. Θ ΔΕΥΑΛ, ωσ επιχείρθςθ του Ν.1069/80: 
2.1 Αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ: 
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2.1.1 Λειτουργίασ ςτακερϊν δικτφων που ζχουν ωσ ςτόχο να παρζχουν ςτο 
κοινό υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ, τθσ μεταφοράσ και τθσ 
διανομισ πόςιμου φδατοσ. 
2.1.2 Τροφοδότθςθσ των εν λόγω δικτφων με πόςιμο φδωρ. 
2.1.3 Αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων, του αρ. 230 «Φδωρ (άρκρο 10 
τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ)» του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεφχοσ Α’) 

2.2 Συνεπϊσ είναι ανακζτων φορζασ ςφμφωνα με το αρ. 224 και οφείλει 
ςφμφωνα με το αρ. 222, να εφαρμόηει τισ διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ του Ν. 
4412/2016 «Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Ρρϊθν 
Εξαιρουμζνων Τομζων (Οδθγία 2014/25/ΕΕ) (άρκρα 222-338)». 
2.3 Το βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016 κεςπίηει κανόνεσ για τισ διαδικαςίεσ 
προγραμματιςμοφ και ςφναψθσ που πραγματοποιοφνται από ανακζτοντεσ 
φορείσ για ςυμβάςεισ και διαγωνιςμοφσ μελετϊν, ανεξαρτιτωσ τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ αυτϊν, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτα επιμζρουσ άρκρα 
του Βιβλίου ΙΙ. Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια του Βιβλίου ΙΙ, 
είναι θ διαδικαςία για τθν απόκτθςθ ζργων, προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν από 
οικονομικοφσ φορείσ που επιλζγονται από ζναν ι περιςςότερουσ ανακζτοντεσ 
φορείσ, εφόςον τα εν λόγω ζργα, προμικειεσ ι υπθρεςίεσ προορίηονται για τθν 
εκτζλεςθ μιασ εκ των δραςτθριοτιτων που αναφζρονται ςτα άρκρα 228 ζωσ 
234. 
2.4 Θ ιςχφσ των διατάξεων του Ν 4412/2016 αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του 
ςτισ 08-08- 2016, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του. 

3. Οι διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των 
Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε., και ειδικότερα: 
3.1 Το άρκρο 326 «Επιλογι των διαδικαςιϊν», ςφμφωνα με το οποίο: Για 

ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να 
προςφεφγουν εκτόσ από τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 263 
περί επιλογισ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, και ςτισ διαδικαςίεσ 
των άρκρων 327 περί ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, 327 Α περί δθμόςιων 
ςυμβάςεων ιςςονοσ αξίασ και 328 περί απευκείασ ανάκεςθσ. 

3.2 To άρκρο 328 «Απευκείασ ανάκεςθ», ςφμφωνα με το οποίο: 
I. Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ 

εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των 
είκοςι χιλιάδων (30.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ 

II. Θ απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
ανακζτοντοσ φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ 
ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτό. 

III. Θ απευκείασ ανάκεςθ ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα γίνεται με 
κριτιρια τθ δυνατότθτα τθσ καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
από τον ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά 

IV. Θ απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 296 
Θ απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο: 
α) Τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ανακζτοντοσ φορζα. 
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β) Ρεριγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ τθσ. 
γ) Πνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο 

ανατίκεται θ Σφμβαςθ 
δ) Κάκε άλλθ πλθροφορία που κρίνει απαραίτθτθ ο ανακζτων φορζασ. 

V. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
ςφμφωνα με το άρκρο 296 τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ, θ 
ςφμβαςθ κακίςταται αυτοδικαίωσ άκυρθ. 

3.3 Το άρκρο 330 «Ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ», παρ. 3 ςφμφωνα 
με τθν οποία: “Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ι τθσ 
διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ νοείται θ 
θμερομθνία αποςτολισ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ πρϊτθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ ι τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ ςυμμετοχισ 
ςε διαπραγμάτευςθ.” 

3.4 Το άρκρο 2 παρ. 1.9.α “ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ εκπόνθςθσ μελετϊν και 
παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν» 
νοοφνται αυτζσ με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ μελετϊν και τθν παροχι 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια 
των ςτοιχείων α' και β', αντίςτοιχα, τθσ περίπτωςθσ 6 τθσ παραγράφου 3, 
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα I του Ρροςαρτιματοσ Γ", όταν οι μελζτεσ δεν 
εκπονοφνται και οι υπθρεςίεσ δεν παρζχονται από το προςωπικό τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ” 

4. Το με αρικμό πρωτοκόλλου 268/13-1-2021 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου προσ 
το Διμο Μυτιλινθσ και το Διμο Δυτικισ Λζςβου με κζμα “Εκπόνθςθ 
υδραυλικϊν, τοπογραφικϊν, περιβαλλοντικϊν, ςτατικϊν, 
θλεκτρομθχανολογικϊν, γεωλογικϊν, υδρογεωλογικϊν και γεωφυςικϊν 
μελετϊν.” 

5. Το με αρικμό πρωτοκόλλου 575/25-1-2021 ζγγραφο του Διμου Μυτιλινθσ με 
κζμα “Εκπόνθςθ υδραυλικϊν, τοπογραφικϊν, περιβαλλοντικϊν, ςτατικϊν, 
θλεκτρομθχανολογικϊν, γεωλογικϊν, υδρογεωλογικϊν και γεωφυςικϊν 
μελετϊν.” 

6. Το με αρικμό πρωτοκόλλου 671/27-1-2021 ζγγραφο του Διμου Δυτικισ Λζςβου 
με κζμα “ Εκπόνθςθ υδραυλικϊν, τοπογραφικϊν, περιβαλλοντικϊν, ςτατικϊν, 
θλεκτρομθχανολογικϊν, γεωλογικϊν, υδρογεωλογικϊν και γεωφυςικϊν 
μελετϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ 
Λζςβου” 

7. Το φάκελο δθμόςιασ ςφμβαςθσ και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων  για τθν 
εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Σφνταξθ οικονομικϊν τευχϊν και τευχϊν δθμοπράτθςθσ 
του ζργου “Ολοκλιρωςθ αποχετευτικοφ δικτφου Καλλονισ”» ςφμφωνα με τον 
οποίο θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο 
ποςό των 29.489,67 € (χωρίσ ΦΡΑ). 

8. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει το “Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ” και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων για 
τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Σφνταξθ οικονομικϊν τευχϊν και τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ του ζργου “Ολοκλιρωςθ αποχετευτικοφ δικτφου Καλλονισ”» 
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II. Εγκρίνει τθν απ’ ευκείασ ανάκεςθ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ «Σφνταξθ 
οικονομικϊν τευχϊν και τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου “Ολοκλιρωςθ 
αποχετευτικοφ δικτφου Καλλονισ”» ςε μελετθτζσ κάτοχουσ μελετθτικοφ 
πτυχίου ςτισ κατθγορίεσ Υδραυλικϊν Ζργων (κατθγορία 13) και 
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων (ΘΜ), με ςυνολικι αμοιβι 29.489,67 €. 

III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 5.000,00  € για τθν πλθρωμι 
ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ ζτουσ 
2021 για τθν πλθρωμι τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ «Σφνταξθ οικονομικϊν 
τευχϊν και τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου “Ολοκλιρωςθ αποχετευτικοφ 
δικτφου Καλλονισ”» ωσ παρακάτω 
Κ.Α.: 16.12.000.01   ποςοφ: 5.000,00 € 
Κ.Α.: 54.00.100.00   ποςοφ:    850,00 € (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 683/15-6-2021      (ΑΔΑ: ΨΤΝΤΟΚΡΛ-ΔΞΣ) 
 
Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό του οικον. ζτουσ 2022 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 278/2021 

 
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 ΜΕΛΘ 
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