
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 17/10-6-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου που 
πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ τθλεφωνικϊν – θλεκτρονικϊν μζςων και 
ςυμμετοχι δια ηϊςθσ πζντε μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Αριθμ. Απόφαςησ:     275/2020 

 

ΘΕΜΑ 12ο Θ/Δ:   α) Ζγκριςη Φακζλου φμβαςησ και υγγραφήσ 
υποχρεϊςεων για την εκπόνηςη τησ μελζτησ «Καθοριςμόσ γραμμϊν 
πλημμφρασ ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γήπεδο Ε.Ε.Λ. Αγιάςου» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την εκπόνηςη τησ μελζτησ 
«Καθοριςμόσ γραμμϊν πλημμφρασ ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γήπεδο Ε.Ε.Λ. 
Αγιάςου» 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 10 Ιουνίου 2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 19:00, 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. 17/5-6-20205-6-2020 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». 
Επίςθσ όπωσ προβλζπουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ: α) του άρκρου 14 παρ. 3 τθσ αρικ. 
Δ1α/Γ.Ρ.οικ. 32009/ΦΕΚ 1988/Β'/23-5-2020 κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ, β) του 
άρκρου 19 παρ. 3 τθσ αρικ. Δ1α/Γ.Ρ.οικ. 34781/4-6-2020,  γ) του άρκρου 12 τθσ 
κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρικ. Δ1α/Γ.Ρ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869),  δ) 
τθσ εγκυκλίου με αρικ. 163/Α.Ρ.33282/29-5-2020, του Υπουργείου Εςωτερικϊν με 
κζμα τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςυλλογικϊν οργάνων των διμων και  ε) τθσ 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εςωτερικϊν με αρικ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ. 
11682/9-6-2020 που προβλζπει τθν πλιρθ λειτουργία των δθμοςίων υπθρεςιϊν. 
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Στθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑΛ ςυμμετείχαν  δεκατζςςερα 
(14) από τα δεκαπζντε (15) μζλθ και ειδικότερα: 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΣΙΝΙΑΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ   

3. ΙΩΑΝΝΘΣ ΑΝΕΜΟΣ   

4. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ   

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΜΕΩ 
ΣΘΛΕΦΩΝΙΚΩΝ- ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ  

ΜΕΩΝ 

  

6. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ   

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

8. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ   

9. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΘΣ   

10. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ   

11. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ   

12. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   

13. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ   

14. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ   

 

 Το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Ραναγιϊτθσ Ανδριϊτθσ, απζςτειλε 
μθνφματα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ με τισ κζςεισ του επί των κεμάτων τθσ 
Συνεδρίαςθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα των πρακτικϊν τθσ 
παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 

  Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ ςε κάκε ζνα από τα δεκατζςςερα (14) μζλθ το 12ο 

κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ενθμερϊνει για τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ με κζμα: 
"α) Ζγκριςθ Φακζλου Σφμβαςθσ και Συγγραφισ υποχρεϊςεων για τθν εκπόνθςθ τθσ 
μελζτθσ «Κακοριςμόσ γραμμϊν πλθμμφρασ ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γιπεδο 
Ε.Ε.Λ. Αγιάςου»,   
β) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ 
«Κακοριςμόσ γραμμϊν πλθμμφρασ ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γιπεδο Ε.Ε.Λ. 
Αγιάςου»". 
 

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»  
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2. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & ειδικότερα τισ 
διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ.  

3. 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» 

4. Τον Φάκελο Ζργου και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων για τθ μελζτθ «Κακοριςμόσ 
γραμμϊν πλθμμφρασ ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γιπεδο Ε.Ε.Λ. Αγιάςου» 

5. Το υπ. αρικ. 1123/3-2-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΔΕΥΑΛ 
προσ το Διμο Μυτιλινθσ και το Διμο Δυτικισ Λζςβου με κζμα "Εκπόνθςθ 
υδραυλικϊν, τοπογραφικϊν, περιβαλλοντικϊν, ςτατικϊν και 
θλεκτρομθχανολογικϊν μελετϊν" 

6. Το υπ' αρικ. πρωτοκόλλου ΔΕΥΑΛ: 1324/7-2-2020 ζγγραφο του Διμου Μυτιλινθσ, 
προσ τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΔΕΥΑΛ με κζμα " Εκπόνθςθ υδραυλικϊν, 
τοπογραφικϊν περιβαλλοντικϊν, ςτατικϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν μελετϊν ", 
ςφμφωνα με το οποίο θ Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Μυτιλινθσ δεν είναι ςε κζςθ 
να υποβοθκιςει το ζργο τθσ ΔΕΥΑΛ με τθν εκπόνθςθ των ανωτζρω μελετϊν λόγω 
φόρτου εργαςίασ από ανειλθμμζνεσ και προγραμματιςμζνεσ υποχρεϊςεισ του 
προςωπικοφ τθσ. 

7. Πτι θ προχπολογιηόμενθ αξία των υπό ανάκεςθ μελετϊν δεν ξεπερνά το ποςό των 
20.000,00 ευρϊ και ςυνεπϊσ επιτρζπεται θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ 
απευκείασ ανάκεςθσ κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 328 του Ν. 
4412/2016. 

8. Τθν ειςιγθςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 
9. Τα ζγγραφα που απζςτειλε με μθνφματα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ το μζλοσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Ραναγιϊτθσ Ανδριϊτθσ, με τισ κζςεισ του επί των 
κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα των 
πρακτικϊν τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 

10. Τθ με αρ. πρωτ. 6024/11-6-2020 διλωςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ 
 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Εγκρίνει τον Φάκελο Ζργου και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων για τθν εκπόνθςθ τθσ 
μελζτθσ «Κακοριςμόσ γραμμϊν πλθμμφρασ ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γιπεδο 
Ε.Ε.Λ. Αγιάςου», προχπολογιςμοφ 6.200,00 € (χωρίσ ΦΡΑ). 

II. Εγκρίνει τθν με απευκείασ ανάκεςθ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Κακοριςμόσ γραμμϊν 
πλθμμφρασ ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γιπεδο Ε.Ε.Λ. Αγιάςου» με βάςθ τισ 
διατάξεισ του άρκρου 328, ςε μελετθτι ι ζνωςθ μελετθτϊν κατόχουσ μελετθτικϊν 
πτυχίων ςτισ κατθγορίεσ Υδραυλικϊν Ζργων (κατθγορία 13) και  Μελζτεσ 
Τοπογραφίασ (κατθγορία 16). 
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III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 6.200,00  € (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν 
πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ μελζτθσ «Κακοριςμόσ γραμμϊν πλθμμφρασ 
ρζματοσ που εφάπτεται ςτο γιπεδο Ε.Ε.Λ. Αγιάςου» από τουσ κωδικοφσ: 
Κ.Α.: 16.12.000.01  ποςό: 6.200,00 € 
Κ.Α.: 54.00.100.00  ποςό: 1.054,00 €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 723/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ1ΞΟΚΡΛ-ΕΩ) 

 
 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  275/2020 

 
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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