
 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 34/25-11-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου που 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τηλεφωνικών – ηλεκτρονικών μέσων. 

 

Αριθμ. Απόφασης:    593/2020 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η/Δ:  α) Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας 
«Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης 
αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021» 
β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της προμήθειας «Προμήθεια 
υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις 
ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021» 
 
 
 
 
Στη Μυτιλήνη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λέσβου, σήμερα 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, επικοινώνησαν 
τηλεφωνικά και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Λέσβου» σε τακτική συνεδρίαση μετά την υπ’ αριθ.  34/20-11-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’/1980) περί 
«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και όπως 
αυτό προβλέπεται στο άρθρο 42 της Π.Ν.Π «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ. Α’), 
την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 
71608/9.11.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12.11.2020, Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14.11.2020 και 
Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/16.11.2020. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών 
επικοινώνησαν με τηλεφωνικά – ηλεκτρονικά μέσα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και δήλωσαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη και ειδικότερα: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ 
  

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ 
  

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΟΣ 
  

6. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣ 
  

7. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
  

8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ   

9. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ   

10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ   

11. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   

12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ   

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  
(αναπληρωματικό μέλος) 

  

 

Τα συμμετέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέχτηκαν να συζητηθεί αρχικά 
το 1ο από τα δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης στη σημερινή συνεδρίαση του 
Δ.Σ., με τηλεφωνικά – ηλεκτρονικά μέσα. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος σε κάθε ένα από τα δεκατρία (13) μέλη το 2ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει για την εισήγηση της υπηρεσίας με θέμα:  
α) Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια 
υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις 
ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021»,  β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της 
προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και 
αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021». 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 
4483/17 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - 
Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο 
Πολιτών και άλλες διατάξεις»  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (αρ. φύλλου 147/τεύχος πρώτο/8-12-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ) & ειδικότερα τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ και ιδιαίτερα τα οριζόμενα στο 
άρθρο 327 «Συνοπτικός Διαγωνισμός» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α/11-4-12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις οποίες: «Όμοιες ή 
ομοειδής δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα 
και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να 
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εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή Δημοτικές 
Ενότητες, αντιστοίχως.» 

4. Τα τεύχη της με αριθμό 120/2020 μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους 
νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 
2021» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ και τα 
οποία είναι: 

✓ Τεχνική Έκθεση 
✓ Τεχνικές Προδιαγραφές 
✓ Συγγραφή Υποχρεώσεων 
✓ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Ότι ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 54.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την προμήθεια 
υποχλωριώδους νατρίου και 5.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την προμήθεια δεξαμενών για 
την μεταφορά και αποθήκευση του υποχλωριώδους νατρίου 

6. Το με αριθ. πρωτοκ. 13484/26-11-2020 έγγραφο που απέστειλε με μήνυμα 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Παναγιώτης Ανδριώτης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πρακτικών 
της παρούσας συνεδρίασης. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 13731/1-12-2020 δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I .  Εγκρίνει τη μελέτη προμήθειας υπό τον τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους 
νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ 
έτους 2021» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της 
ΔΕΥΑΛ προϋπολογισμού 59.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

I I .  Εγκρίνει τη διενέργεια «Συνοπτικού Διαγωνισμού», με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη 
προσφορά βάση τιμής. 

I I I .  Εγκρίνει τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
I V .  Εγκρίνει τη δημοπράτηση της προμήθειας υπό τον τίτλο «Προμήθεια 

υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις 
ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021». 

V .  Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης  ύψους 500,00 € χωρίς Φ.Π.Α για 
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος  του προϋπολογισμού εξόδων της 
ΔΕΥΑΛ έτους 2020 για την πληρωμή της προμήθειας: «Προμήθεια 
υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις 
ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021» ως παρακάτω: 

     K.A.: 64.08.010.00  ποσό: 100,00 € 
     K.A.: 64.08.012.00  ποσό: 100,00 € 
     K.A.: 64.08.013.00  ποσό: 100,00 € 

       K.A.: 64.08.014.00 ποσό: 100,00 € 
     K.A.: 64.08.099.03  ποσό: 100,00 € 
     Κ.Α.: 54.00.600.00  ποσό:   33,00 €  (Φ.Π.Α.) 

        Α.Α.Υ.: 1192/25-11-2020        (ΑΔΑ: 9ΨΟΧΟΚΠΛ-8Φ5) 
 
        Το υπόλοιπο ποσό δεσμεύετε από το προϋπολογισμό του έτους 2021 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  593/2020 

 
Στη Γενική Διευθύντρια αναθέτει την εκτέλεση της παρούσης και κάθε άλλη 
παραπέρα ενέργεια. 
 
Μετά τη σύνταξη του το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
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