
     

 

ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 7/20-02-2023 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  53/2023 

 

ΘΕΜΑ 4ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςη των Σευχϊν Μελζτησ και όρων διακήρυξησ τησ 
υπηρεςίασ «Λειτουργία & υντήρηςη Απομακρυςμζνων ΕΕΛ Λζςβου 
αρμοδιότητασ ΔΕΤΑΛ» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την υπηρεςία «Λειτουργία & 
υντήρηςη Απομακρυςμζνων ΕΕΛ Λζςβου αρμοδιότητασ ΔΕΤΑΛ» 
 
 
 
 
 

 

 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και 
Αποχζτευςθσ Λζςβου, ςιμερα 20 Φεβρουαρίου 2023, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
12:00, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ κάλεςε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου» ςε τακτικι μεικτι (δια ηϊςθσ και ταυτόχρονα με τθλεδιάςκεψθ) 
ςυνεδρίαςθ, μετά τθν υπ’ αρικ. 7/16-02-2023, 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». 
Στθ ςυνεδρίαςθ ζχουν προβλεφκεί και τθροφνται τα απαραίτθτα μζτρα που 
προβλζπονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 του ν.4954/2022 - Λιψθ 
αποφάςεων ςυλλογικϊν οργάνων Ο.Τ.Α. α' βακμοφ και διοικθτικϊν ςυμβουλίων 
εποπτευόμενων νομικϊν τουσ προςϊπων κατά το διάςτθμα ιςχφοσ των μζτρων 
αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθρουμζνων όλων των εν ιςχφ 
υγειονομικϊν μζτρων. 
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυμμετείχαν και διλωςαν παρόντα δζκα (10) μζλθ και ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ 2. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

3. ΑΣΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ 

4. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ 4. ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ 

5. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (αναπλ.) 5. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΜΕΩ 
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ 

  

6. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ   

7. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

8. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΗ   

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

10. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

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. 

 
 Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρίςκονταν, αναλόγωσ του κζματοσ, και ο Διευκυντισ 

τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ ΔΕΥΑΛ κ. Φινδανισ Ραραςκευάσ. 
 Το μζλοσ του Δ.Σ. κα. Ρολυξζνθ Καραγιάννθ αποχϊρθςε από τθ Συνεδρίαςθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του 1ου κζματοσ Εκτόσ Ημεριςιασ 
Διάταξθσ. 

 
 Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 4ο 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 των Τευχϊν Μελζτθσ και όρων διακιρυξθσ τθσ 
υπθρεςίασ «Λειτουργία & Συντιρθςθ Απομακρυςμζνων ΕΕΛ Λζςβου αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ» και β) τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ για τθν υπθρεςία 
«Λειτουργία & Συντιρθςθ Απομακρυςμζνων ΕΕΛ Λζςβου αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ». 
  
 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 
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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. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (Ρροςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και Σ14/25/ΕΕ) και 
ειδικότερα το βιβλίο ΙΙ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από 
ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε.  

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, 
απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και 
τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν 
υγεία.» 

4. Τισ διατάξεισ του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ 
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν» και ειδικότερα το άρκρο 68. 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 παρ.8 του Ν. 3613/07 όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
παρ. 14 του άρκρου 18 του Ν. 3731/2008 

6. Το άρκρο 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 ςφμφωνα με το οποίο είναι δυνατι θ 
αναγραφι των πιςτϊςεων για τθν εκτζλεςθ του ζργου του κζματοσ ςε 
διαφορετικοφσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ. 

7. Τθ με αρικμό 93/2022 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ «Λειτουργία & Συντιρθςθ 
Απομακρυςμζνων ΕΕΛ Λζςβου αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ», προχπολογιςμοφ 
427.200,00€ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

8. Το γεγονόσ ότι υπάρχει ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ διότι με τθν επζκταςθ 
αρμοδιοτιτων τθσ ΔΕΥΑΛ κακίςταται αδφνατθ θ Λειτουργία και Συντιρθςθ των 
Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων -17 ςυνολικά ςε αρικμό- αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ ςε όλο το νθςί τθσ Λζςβου, δεδομζνθσ τθσ  απαίτθςθσ ςε ενίςχυςθ του 
προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΛ. 

9. Το γεγονόσ ότι οι Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ πόλθσ τθσ 
Μυτιλινθσ λόγω α) του υδραυλικά αυξθμζνου φορτίου και β) του παλαιωμζνου 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, δθμιουργεί αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ςτθν 
απαςχόλθςθ του υπάρχοντοσ προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ. 

10. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ «Λειτουργία & Συντιρθςθ Απομακρυςμζνων 
ΕΕΛ Λζςβου αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ» Ρροχπολογιςμοφ: 427.200,00€ (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.), διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ, όπωσ ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθν 
Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΔΕΥΑΛ. 

II. Εγκρίνει τθ διενζργεια «Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ», με κριτιριο τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ προςφορά). 

III. Εγκρίνει τθ Διακιρυξθ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν υπθρεςία 
«Λειτουργία & Συντιρθςθ Απομακρυςμζνων ΕΕΛ Λζςβου αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ» 
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IV. Εγκρίνει τθ δθμοπράτθςθ τθσ υπθρεςίασ «Λειτουργία & Συντιρθςθ 
Απομακρυςμζνων ΕΕΛ Λζςβου αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ». 

V. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 220.000,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 
για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ  του προχπολογιςμοφ εξόδων 
τθσ ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2023 για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ «Λειτουργία & 
Συντιρθςθ Απομακρυςμζνων Ε.Ε.Λ. Λζςβου αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ» ωσ 
παρακάτω: 
Κ.Α.: 62.07.082.00    ποςό:  8.000,00 €   
Κ.Α.: 62.07.082.04    ποςό: 14.000,00 €  
Κ.Α.: 62.07.082.05    ποςό: 14.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.082.06    ποςό: 50.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.082.07    ποςό: 50.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.082.11    ποςό: 28.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.082.12    ποςό: 28.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.082.13    ποςό: 28.000,00 € 
Κ.Α.: 54.00.600.00                   ποςό: 37.400,00 €   (ΦΡΑ)     
Α.Α.Υ.:  311/20-2-2023           (ΑΔΑ: 62ΔΛΟΚΡΛ-ΔΚΛ) 
 
Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό του οικον. ζτουσ 2024. 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 53/2023 

 
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 ΜΕΛΗ 
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