
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 24/28-8-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:   435/2020 

 

ΘΕΜΑ 2ο Θ/Δ:   α) Ζγκριςη Φακζλου φμβαςησ και υγγραφήσ υποχρεϊςεων 
τοπογραφικϊν εργαςιϊν για την εκπόνηςη τησ μελζτησ «Σοπογραφική μελζτη 
για καταςκευή αγωγοφ μεταφοράσ λυμάτων ςε νζα χάραξη και αντλιοςταςίων 
ςτα πλαίςια του ζργου “φςτημα υλλογήσ Και Μεταφοράσ Λυμάτων 
Πολιχνίτου ζωσ Ε.Ε.Λ”» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την εκπόνηςη τησ μελζτησ 
«Σοπογραφική μελζτη για καταςκευή αγωγοφ μεταφοράσ λυμάτων ςε νζα 
χάραξη και αντλιοςταςίων ςτα πλαίςια του ζργου “φςτημα υλλογήσ Και 
Μεταφοράσ Λυμάτων Πολιχνίτου ζωσ Ε.Ε.Λ”» 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 28 Αυγοφςτου 2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12:00, αφοφ 
ζχουν προβλεφκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων 
αποςτάςεων μεταξφ των ατόμων και όλα τα μζτρα που διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ 
τθσ υγιεινισ ςτο χϊρο για τθν αςφαλι διεξαγωγι τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ κάλεςε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ τα 
μζλθ, μετά τθν αρικ. 24/24-8-2020 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» και του άρκρου 10 τθσ Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 55τ.Α'/11-03-2020), θ οποία 
κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του Ν.4682/2020 και τθν αρ. 163 εγκφκλιο ΥΡ.ΕΣ. 
(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 
 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν βρζκθκαν παρόντα  εννζα (9) μζλθ και ειδικότερα: 
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ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 

3. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ 

5. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ 5. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

6. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΘΣ 6. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ 

7. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

8. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ   

9. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΗΕΣΚΟΣ  
(αναπλθρωματικό μζλοσ) 

  

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. 

 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 2ο 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. Τισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980 «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 

Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ», 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. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 (αρ. φφλλου 147/τεφχοσ πρϊτο/8-12-2016) «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & ειδικότερα τισ διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ. 

 άρκρο 2 «Οριςμοί (άρκρο 2 και άρκρο 33 περ. 1 εδάφιο βϋτθσ Οδθγίασ 2014/ΕΕ 
και άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ)» παρ.1 περιπτ. 9(α) & παρ.3 περιπτ. 6(β) 

 άρκρο 222 «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ (άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 
2014/25/ΕΕ)» 

 άρκρο 224 «Ανακζτοντεσ φορείσ (άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ) 

 άρκρο 326 «Επιλογι των διαδικαςιϊν» 

 άρκρο 328 «Απευκείασ ανάκεςθ» 

 Το Ραράρτθμα Ι του Ρροςαρτιματοσ Γ «ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
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ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΟΥ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΙ ΣΤΘΝ ΥΡΟΡΕΙΡΤ. (α) ΤΘΣ 
ΡΕΙΡΤ. (9) ΤΘΣ ΡΑ. 1 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 2. 

 Κωδικόσ CPV: 71351800-1: Τοπογραφικζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ ανίχνευςθσ 
υπόγειων υδάτων 

3. Τον Φάκελο & τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων για τθ μελζτθ «Τοπογραφικι μελζτθ για 
καταςκευι αγωγοφ ακακάρτων και αντλιοςταςίων ςτα πλαίςια του ζργου “Σφςτθμα 
Συλλογισ Και Μεταφοράσ Λυμάτων Ρολιχνίτου ζωσ Ε.Ε.Λ”» 

4. 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, 
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 και να εκτελεςτοφν αυτοτελϊσ, 
εφόςον αφοροφν ςε διαφορετικζσ περιφερειακζσ ι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, 
αντιςτοίχωσ» 

5. Τθν προχπολογιηόμενθ αξία των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν δεν ξεπερνά το ποςό των 
20.000,00 ευρϊ ανά Δθμοτικι Ενότθτα/Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και ςυνεπϊσ ζχουν 
εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 328 του Ν. 4412/2016  για τθν απευκείασ 
ανάκεςθ των υπθρεςιϊν. 

6. Τισ διατάξεισ του 209 του Ν.3463/06 "Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων" 
όπωσ τροποποιείται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν.4412/16 (άρκρο 377: 
καταργοφμενεσ διατάξεισ) 

7. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
8. Το ζγγραφο που απζςτειλε με μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (αρικ. πρωτοκ. 

9619/28-8-20) το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Νικόλαοσ Ιππειϊτθσ, το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα των πρακτικϊν τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 

9. Το ζγγραφο που απζςτειλε με μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (αρικ. πρωτοκ. 
9620/28-8-20) το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Ραναγιϊτθσ Ανδριϊτθσ, το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα των πρακτικϊν τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Εγκρίνει τον Φάκελο και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων για τθ μελζτθ «Τοπογραφικι 
μελζτθ για καταςκευι αγωγοφ ακακάρτων και αντλιοςταςίων ςτα πλαίςια του 
ζργου “Σφςτθμα Συλλογισ Και Μεταφοράσ Λυμάτων Ρολιχνίτου ζωσ Ε.Ε.Λ”». 

II. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 5.600€ (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν 
πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ μελζτθσ «Τοπογραφικι μελζτθ για καταςκευι 
αγωγοφ ακακάρτων και αντλιοςταςίων ςτα πλαίςια του ζργου “Σφςτθμα Συλλογισ 
Και Μεταφοράσ Λυμάτων Ρολιχνίτου ζωσ Ε.Ε.Λ”» 
Κ.Α.: 16.12.000.01  ποςό 5.600,00 € 
Κ.Α.: 54.00.100.00  ποςό 1.344,00 € (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 921/26-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΔΚΟΚΡΛ-Κ1Θ) 
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Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  435/2020 

 
Στθ 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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