
 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

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

 

Αρικμ. Απόφαςθσ:  504 /2019 

 

ΘΕΜΑ 21ο Η/Δ:  Εκδίκαςθ  τθσ με αρικ. πρωτ. 9202/5-9-2019 ζνςταςθσ κατά 
των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι 
προςφορών για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιών 
Σεχνικοφ Αςφαλείασ ςτθ ΔΕΤΑ Λζςβου» 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 9 Σεπτεμβρίου 2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00 μ.μ. ςυνιλκαν 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι 
Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ μετά από 
τθν υπ’ αρικ. 18/5-9-2019 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». 

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

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΓΕΩΓΟΥΛΑΣ 

2. ΘΕΟΔΩΟΣ ΣΤΕΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΝΤΙΝΕΝΗΣ 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΡΟΥΛΟΣ 3. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ 

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΩΛΗΣ 4. ΑΘΗΝΑ ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ 

5. ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΑΙΣΣΗΣ 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΣ 

6. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΑΕΛΛΗΣ   

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Οι απόντεσ δεν παραβρζκθκαν αν και κλικθκαν νομίμωσ και δεν παραςτάκθκαν τα 
αναπλθρωματικά τουσ μζλθ. 

ΑΔΑ: 6ΚΟΖΟΚΠΛ-ΓΥΣ





Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Διμθτρα Σκοπελίτου, γραμματζασ του Δ.Σ. για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου.  

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

 Ρριν τθ ςυηιτθςθ του 31ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, αποχωρεί από 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο ο Ρρόεδροσ κ. Γιαννάκθσ Αντϊνθσ και αναλαμβάνει 
ωσ Ρροεδρεφων ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. κ. Στεργίου Θεόδωροσ. 

 Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκε το εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ  κζμα. 
 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 21ο 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 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 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. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν 
υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και των 
λοιπϊν ςχετικϊν κανονιςτικϊν διατάξεων 

3. Το άρκρο 4 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» 
4. Το Ρ.Δ. 17/96 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ Αςφάλειασ και Υγείασ των εργαηομζνων» 
5. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Ρερί εκτελζςεωσ ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν» 
6. Τισ διατάξεισ του Ν.3996/2011 (Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Εργαςίασ, 

ρυκμίςεισ κεμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ) 
7. Τισ διατάξεισ του άρκρου  83 του Ν. 2362/95 
8. Τθν αρικ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν 
9. Τθν αρικ. 25049/1253/8-5-2018 Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ εργαςίασ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
10. Τισ διατάξεισ των άρκρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και 

Κοινοτιτων» 
11. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν.1642/86 
12. Τισ ανάγκεσ τθσ ΔΕΥΑ Λζςβου που επιβάλουν τθν παραπάνω παροχι υπθρεςιϊν 

Τεχνικοφ Αςφαλείασ. 
13. Τθν με αρικμό 476/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΛΒΟΚΡΛ-1Β5) Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ. 

ΑΔΑ: 6ΚΟΖΟΚΠΛ-ΓΥΣ





14. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 9202/5-9-2019 Ζνςταςθ του Μθχανολόγου Μθχανικοφ Τ.Ε. 
Βφρωνα Σκοπελίτθ, κατά των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 
τθν υποβολι προςφορϊν και τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου». 

15. Το ςχζδιο Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν για 
τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτθ 
ΔΕΥΑ Λζςβου», το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
Στο άρκρο 3 τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ» τα πτυχία των ειδικοτιτων που απαιτοφνται και κακορίηονται από το 
άρκρο 5 τθσ «Συγγραφισ Υποχρεϊςεων» είναι ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 
3850/2010, "Ειδικότθτεσ Τεχνικοφ Αςφαλείασ κατά δραςτθριότθτα επιχειριςεων" 
ωσ εξισ:  
α/α: 17 «Ρερίπτωςθ (δ) Φδρευςθ», που περιλαμβάνει: 

 Ρτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. Μθχανολόγο Μθχανικό 

 Ρτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγο Μθχανικό 

 Ρτυχιοφχουσ Τ.Ε.Ι. τμιματοσ Μθχανολογίασ 

 Ρτυχιοφχουσ Τ.Ε.Ι. τμιματοσ Ηλεκτρολογίασ 

 Ρτυχιοφχουσ Τ.Ε.Ι. τμιματοσ Ενεργειακισ Τεχνικισ 
και επιπλζον ςτο κλάδο τθσ φδρευςθσ 

 Ρτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι Ρολιτικό Μθχανικό 
16. Το ςχζδιο Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν για 

τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτθ 
ΔΕΥΑ Λζςβου», το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΘΕΜΑ: Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν 

παροχι τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτθ 

ΔΕΥΑ Λζςβου» 

 

Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ-Αποχζτευςθσ Λζςβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που 

εδρεφει ςτθν Μυτιλινθ (Ελ. Βενιηζλου 13-17), με τθν υπ' αρικ. 504/2019 (ΑΔΑ: ) 

απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ, προτίκεται να απαςχολιςει με ςφμβαςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν ζναν (1) Τεχνικό Αςφαλείασ, διάρκειασ δφο (2) ετϊν με κριτιριο επιλογισ 

τθ χαμθλότερθ προςφερόμενθ τιμι. 

 Οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ κα είναι εκατόν δζκα (110) ϊρεσ ετθςίωσ, ιτοι 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 2.200 € ανά ζτοσ (πλζον ΦΡΑ). 

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Διαδικαςία ανάκεςθσ Κριτιριο Κατακφρωςθσ 

Η παροχι τθσ υπθρεςίασ κα ανατεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ :  
α) του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κφρωςθ του Κώδικα νόμων για τθν υγεία και τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και των λοιπϊν 
ςχετικϊν κανονιςτικϊν διατάξεων.  

ΑΔΑ: 6ΚΟΖΟΚΠΛ-ΓΥΣ





β) του νόμου 4412/2016 άρκρο 118 «Περί εκτελζςεωσ ζργων, υπθρεςιών και     
προμθκειών» με απευκείασ ανάκεςθ .  

γ) 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».  

δ) των άρκρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων».  
ε) τθσ υπϋ αρικ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Βϋ/11-8-2010) Απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν.  
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ανά ϊρα χωρίσ ΦΡΑ, μεταξφ των 
προςφορϊν που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

. Χρόνοσ και τόποσ υποβολισ προςφορών  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ςφραγιςμζνθ, ςτο 
Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν Οδό Ελ. Βενιηζλου 13-17 ζωσ τθν 23-
09-2019 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00 μ.μ.  
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

. Δικαιολογθτικά υμμετοχισ  
Α. Σα ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ που λαμβάνουν μζροσ ςτθν παροφςα διαδικαςία οφείλουν 
να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ:  
1. Τα πτυχία των ειδικοτιτων που απαιτοφνται, όπωσ κακορίηονται ςτο Άρκρο 5τθσ 
ΣΥΓΓΑΦΗΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ τθσ παροφςασ.  
Ήτοι: Στο άρκρο 3 τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ» τα πτυχία των ειδικοτιτων που απαιτοφνται και κακορίηονται 
από το άρκρο 5 τθσ «Συγγραφισ Υποχρεϊςεων» είναι ςφμφωνα με το άρκρο 
13 του Ν. 3850/2010, "Ειδικότθτεσ Τεχνικοφ Αςφαλείασ κατά δραςτθριότθτα 
επιχειριςεων" ωσ εξισ: 
α/α: 17 «Ρερίπτωςθ (δ) Φδρευςθ», που περιλαμβάνει: 

 Ρτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. Μθχανολόγο Μθχανικό 

 Ρτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγο Μθχανικό 

 Ρτυχιοφχουσ Τ.Ε.Ι. τμιματοσ Μθχανολογίασ 

 Ρτυχιοφχουσ Τ.Ε.Ι. τμιματοσ Ηλεκτρολογίασ 

 Ρτυχιοφχουσ Τ.Ε.Ι. τμιματοσ Ενεργειακισ Τεχνικισ 
και επιπλζον ςτο κλάδο τθσ φδρευςθσ 

 Ρτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι Ρολιτικό Μθχανικό 
2. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ από το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (εφόςον 
αυτι προβλζπεται από τθν κείμενθ Νομοκεςία), για κάκε πτυχίο που κατατίκεται.  
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι:  
α) όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά είναι ακριβι και ιςχφουν κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ ΡΟΣΦΟΑΣ και  
β) θ ΡΟΣΦΟΑ ιςχφει για χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
για δφο ζτθ.  

ΑΔΑ: 6ΚΟΖΟΚΠΛ-ΓΥΣ





4. Ριςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςε κζματα 
αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 22 
παρ.10 του Ν.3850/2010.  
5. Φορολογικι Ενθμερότθτα, Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα και Ροινικό Μθτρϊο.  
 
Β. Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ι ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (ΕΞ. Τ. Π. Π.)του άρκρου 23 του  
Ν. 3850/2010, οφείλουν να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ :  
1. Άδεια λειτουργίασ ΕΞ .Υ .Ρ .Ρ. από τθν αρμόδια Γενικι Δ/νςθ του Υπουργείου 
Εργαςίασ, από τθν οποία να προκφπτει ότι θ ςυμμετζχουςα εταιρεία καλφπτει το 
ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ ΔΕΥΑΛ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο Άρκρο 6τθσ 
ΣΥΓΓΑΦΗΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ.  
2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι :  
α) όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά είναι ακριβι και ιςχφουν κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ ΡΟΣΦΟΑΣ και  
β) θ ΡΟΣΦΟΑ ιςχφει για χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
για δφο ζτθ.  
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 
όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

i. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,  
ii. δωροδοκία,  
iii. απάτθ,  
iv. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ,  
v. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ 

τθσ τρομοκρατίασ,  
vi. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων,  
vii. για ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπωσ ειδικότερα και αναλυτικά 

αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016.  

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ, όταν το 
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  
- τουσ διαχειριςτζσ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  
- τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των 
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.).  
4. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 
όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  
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5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 
όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
6. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 
όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ. Επίςθσ, ότι δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων  
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ οφτε ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ.  
7. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν 
με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα.  

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςώπθςθσ:  
1. α. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. 
ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει 
δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ.  
β. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ 
τθσ Ε.Ρ.Ε.  
γ. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει 
επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ.  

 
Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν 
γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο 
Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν 
δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 
αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Τα 
φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ 
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, το οποίο 
κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι 
κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί.  
Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα 
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εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα υποβλθκοφν μαηί με Υπεφκυνθ 
διλωςθ του Ν. 1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα αντιςτοιχίηει.  
2. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ. Η Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι 
προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται 
χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ 
ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ 
τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο 
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν 
από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό 
τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ 
των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από το Δ.Σ τθσ 
ΔΕΥΑΛ, θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ ΔΕΥΑΛ αποφαςίςει ότι τα 
εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε 
αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που 
αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να 
εγκρικεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
3. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία 
ταυτόςθμθ με αυτι τθσ υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των 
τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι 
ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.).  
Πταν ο υποψιφιοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω 
από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).  
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από 
μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ 
δικαίωμα υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι 
επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).  
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 

. Φάκελοσ Προςφοράσ  
Η μθ τιρθςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του άρκρου αυτοφ μπορεί να επιφζρει 
ποινι αποκλειςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ προςφοράσ.  
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ ΔΕΥΑΛ μζςα ςε καλά 
ςφραγιςμζνο κυρίωσ φάκελο, όπου ζξω από αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με 
κεφαλαία γράμματα λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑΛ» 
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- Τα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ (ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία, Α.Φ.Μ. 
τθλζφωνο ςτακερό, φαξ, κινθτό τθλζφωνο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεφκυνςθ 
κ.λ.π.)  
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
Μζςα ςτο φάκελο ΡΟΣΦΟΑΣ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ειδικότερα :  
1. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ  
2. Σε κλειςτό υποφάκελο θ οικονομικι προςφορά, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΦΟΡΑ» ςτο εξωτερικό μζροσ του.  
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα ςυνταχκοφν ςτο «ΈΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα  
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
. Γλώςςα  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι ςε 
οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Τα ζγγραφα των Συμβάςεων κακϊσ και όλθ θ 
ςχετικι αλλθλογραφία που είναι δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
. Αξιολόγθςθ Προςφορών-Κριτιριο Κατακφρωςθσ- Ποςότθτεσ 

κατακφρωςθσ  
1. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διεξαγωγισ 

Διαγωνιςμϊν και Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν για Ραροχι Υπθρεςιϊν.  
2. Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ανά ϊρα, μεταξφ των 

προςφορϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ν. 3850/2010 και τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.  
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιλογι ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι θ ςυμφωνία με 
τουσ όρουσ ςτα τεφχθ «ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ» και «ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.  

3. Αποκλίςεισ από όρουσ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ απαράβατοι όροι ι όροι 
επί ποινι αποκλειςμοφ, είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν αιτία 
απόρριψθσ των προςφορϊν.  

4. Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ με τιμζσ μεγαλφτερεσ του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ.  

5. Η κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον ςυμμετζχοντα ΦΥΣΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ι 

ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., με τθ χαμθλότερθ τιμι ανά ϊρα, επί του ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ, ανάμεςα ςτισ προςφορζσ που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.  

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

. φμβαςθ-Ιςχφσ φμβαςθσ/ υμπλθρωματικι φμβαςθ  
Ο μειοδότθσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται θ υπθρεςία καλείται για τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ.  
Δφναται δε να παρατακεί μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου ιτοι των 
παραπάνω αναφερόμενων ηθτοφμενων ωρϊν, και με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ τθσ  
αρχικισ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ μειϊςεωσ του προςωπικοφ.  
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Σε περίπτωςθ αφξθςθσ του αρικμοφ εργαηομζνων κα δφναται να τροποποιθκεί θ 
ςφμβαςθ ςυμπεριλαμβανομζνου και του αντίςτοιχου τιμιματοσ, χωρίσ τθν 
δυνατότθτα προςαυξιςεων.  
Η αναφερόμενθ παράταςθ ςφμβαςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί κατόπιν 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ και των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι, θ ςφμβαςθ λφεται αυτομάτωσ και αηθμίωσ ςτθν περίπτωςθ που 
ο Ανάδοχοσ είναι ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ι ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ (ΕΞ .Υ .Ρ .Ρ.) του άρκρου 23 του 
Ν. 3850/2010, και ανακλθκεί θ ςχετικι άδεια λειτουργίασ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
. Παραλαβι  

Η παραλαβι των εργαςιϊν και θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν, γίνεται με όςα 
κακορίηονται ςτθ νομοκεςία, τα τεφχθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ και τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν τθσ ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2019.  
Για τθν παραλαβι κα ςυντάςςεται «Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιών».  
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

. Χρόνοσ και Σόποσ παροχισ των υπθρεςιών  
Ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ κατά μινα όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα 
Νομοκεςία (κατόπιν τθσ κοινισ ςυμφωνίασ του εργοδότθ και τθσ Επιτροπισ Υγείασ 
και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων ι του εκπροςϊπου των εργαηομζνων για τθν υγεία 
και αςφάλεια ςτθν εργαςία).  
Τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν είναι οι Εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΥΑΛ, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο Άρκρο 9– Εγκαταςτάςεισ Βιολογικοφ /Αντλιοςτάςια Λυμάτων 
Συνεργεία Φδρευςθσ –Αποχζτευςθσ / του τεφχουσ τθσ «ΣΥΓΓΑΦΗΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ».  
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

. Πλθρωμι  
α) Η πλθρωμι τθσ παροχισ Υπθρεςιϊν κα γίνεται τμθματικά - αντίςτοιχα με τθν 
τμθματικι παράδοςι τθσ- κατόπιν τθσ ζκδοςθσ ςχετικοφ δελτίου παροχισ 
υπθρεςιϊν και όχι για το ςυνολικό ποςό.  
β) Η πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον 2 μθνϊν από τθν ζκδοςθ  
δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν και τθν παραλαβι των εργαςιϊν.  
γ) Επιςθμαίνεται ότι θ αναφερόμενθ αποηθμίωςθ δεν αποτελεί μιςκό κατά τθν 
ζννοια εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι παροχισ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν κατά το Εργατικό 
Δίκαιο.  
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

. Πλθροφορίεσ-Δθμοςιότθτα  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ του πλιρουσ τεφχουσ τθσ 
Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςε θλεκτρονικι μορφι, από τθν ιςτοςελίδα 
τθσ ΔΕΥΑΛ, ςτον δικτυακό τόπο: http://www.deyamyt.gr.  ι από τθ Γραμματεία τθσ 
ΔΕΥΑ Λζςβου ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ελ. Βενιηζλου 13-17, 81100 Μυτιλινθ 
και ςυγκεκριμζνα από τθν κυρία Μ. Γεωργακι τθλ: 22510 44444,  
email:protokolo@deyamyt.gr τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο 

Ενςτάςεισ  
Ενςτάςεισ κατά τθσ ςυμμετοχισ ι τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ, υποβάλλονται 
μόνο εγγράφωσ, μζχρι και τθν επομζνθ τθσ ανακοίνωςθσ, του αποτελζςματοσ 
εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, επί τθσ Απόφαςθσ ςυμμετοχισ και 

mailto:protokolo@deyamyt.gr
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αξιολόγθςθσ. Οι ενςτάςεισ κατακζτονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Επιχείρθςθσ και 
απευκφνονται προσ τον Ρρόεδρο τθσ επιτροπισ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ. 
Επιςθμαίνεται ότι ενςτάςεισ που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαμβάνονται 
υπόψθ.  
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο 

Ιςχφσ προςφορών  
Οι προςφορζσ κα ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και κα ιςχφουν κατ’ 
ελάχιςτον 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ 
διαδικαςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Κάνει δεκτι τθν από 5-9-2019 (αρικ. πρωτ. 9202) ζνςταςθ του κ. Βφρωνα 
Σκοπελίτθ Μθχανολόγο Μθχανικό Τ.Ε., κατά των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν ανάκεςθ τθσ 
υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτθ ΔΕΥΑ 
Λζςβου» 

II. Εγκρίνει τουσ Προυσ  Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ όπωσ αυτοί 
φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ςχζδιο τθσ «Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ» 
για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ 
Αςφαλείασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου», με κριτιριο επιλογισ τθ χαμθλότερθ 
προςφερόμενθ τιμι, προχπολογιςμοφ 2.200 €/ανά ζτοσ  (πλζον Φ.Ρ.Α.). 

III. Ορίηει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ να είναι δφο (2) ζτθ 
με δυνατότθτα παράταςθσ αυτισ με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ μετά από απόφαςθ του  Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Λζςβου και κατόπιν ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ και των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν 

IV. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 1.100,00 € (χωρίσ ΦΡΑ) για 
τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2019 για τθν πλθρωμι τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου» από τον κωδικό: 
Κ.Α.: 61.00.006.00  ποςό: 1.100,00€ 
Κ.Α.: 54.00.600.00  ποςό:    187,00 €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 856 /20-8-19 (ΑΔΑ: 67ΡΔΟΚΡΛ-ΓΛΩ) 
 
Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2020. 

 
 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό  504/2019 

 
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 ΜΕΛΗ 

ΑΔΑ: 6ΚΟΖΟΚΠΛ-ΓΥΣ
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