
 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικμ. 34/22-12-2017  πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ  Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  576/2017 

 

ΘΕΜΑ 4ο Θ/Δ:   α)  Ζγκριςη μελζτησ και τρόπου ανάθεςησ τησ υπηρεςίασ 
«Λειτουργία και ςυντήρηςη του Θ/Μ εξοπλιςμοφ ςε όλεσ τισ Δημοτικζσ 
Ενότητεσ Λζςβου, εκτόσ από Μυτιλήνησ, Λουτρόπολησ Θερμήσ και 
Ευεργζτουλα» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την υπηρεςία «Λειτουργία και 
ςυντήρηςη του Θ/Μ εξοπλιςμοφ ςε όλεσ τισ Δημοτικζσ Ενότητεσ Λζςβου, εκτόσ 
από Μυτιλήνησ, Λουτρόπολησ Θερμήσ και Ευεργζτουλα» 
 

 

 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 22 Δεκεμβρίου 2017, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα  10.00 π.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’ αρικμ. 34/18-12-2017 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 10 μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα ζξι -6-, δθλαδι  

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΘΕΟΔΩΟΣ ΣΤΕΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΣ 2. ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΓΕΩΓΟΥΛΑΣ  

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΡΟΥΛΟΣ 3. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ 

4. ΑΘΗΝΑ ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ 4. ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΝΤΙΝΕΝΗΣ 

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΩΛΗΣ   

6. ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΑΙΣΣΗΣ   

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

ΑΔΑ: 6ΧΦΟΟΚΠΛ-Ζ60



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

 
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο 

ςτθν Γενικι Διευκφντρια τθσ ΔΕΥΑΛ, θ οποία διαβάηει τθν ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ. 
  
Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ, θ οποία περιλαμβάνεται ςτ’ 
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 ίδρυςιν 

Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) 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» και ειδικότερα τθν 
παρ. 5 άρκρο 6,τθν παρ. 2 του άρκρου 5 και το άρκρο 22 παρ.2 του Ν. 1069/80 
όπωσ αντικαταςτάκθκε αντίςτοιχα  από το άρκρο 4, από το άρκρο 3 και από το 
άρκρο 22 παρ. 2 του Ν. 4483/17  

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.Το γεγονόσ ότι ςτθ ΔΕΥΑΛ υπάρχει θ ανάγκθ για τθν παροχι υπθρεςίασ που αφορά 
τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ 
υπάρχουςεσ και ςε λειτουργία εγκαταςτάςεισ δεξαμενϊν, αντλιοςταςίων 
φδρευςθσ-αποχζτευςθσ και γεωτριςεων που εξυπθρετοφν όλεσ  τισ Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ Λζςβου εκτόσ  τθσ Μυτιλινθσ ,Λουτρόπολθσ Θερμισ και Ευεργζτουλα.  

4.Τα τεφχθ τθσ υπθρεςίασ «Λειτουργία και ςυντιρθςθ του Η/Μ εξοπλιςμοφ ςε όλεσ 
τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Λζςβου , εκτόσ από Μυτιλινθσ , Λουτρόπολθσ Θερμισ και 
Ευεργζτουλα» όπωσ ςυντάχκθκαν και κεωρικθκαν από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ 
ΔΕΥΑΛ και τα οποία είναι:  
 Τεχνικι Ζκκεςθ 
 Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
 Ζντυπο οικονομικι οικονομικισ προςφοράσ 
Ρροχπολογιςμοφ 15.000,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α) και 17.550,00 € (με Φ.Ρ.Α), για παροχι 
υπθρεςίασ πζντε (5) μθνϊν. 

5.Τθν Ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ  
6.Το γεγονόσ ότι το ποςό τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ 

υπερβαίνει το ποςό των  6.000,00€, άνω του οποίου αποφαίνεται το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο 
 
 

ΑΔΑ: 6ΧΦΟΟΚΠΛ-Ζ60



ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τθ μελζτθ παροχισ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Λειτουργία και ςυντιρθςθ 
 του Η/Μ εξοπλιςμοφ ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Λζςβου , εκτόσ από 
 Μυτιλινθσ, Λουτρόπολθσ Θερμισ και Ευεργζτουλα», όπωσ ςυντάχκθκε και 
 εγκρίκθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ, προχπολογιςμοφ 15.000,00 € 
 (χωρίσ Φ.Ρ.Α) και 17.550,00 € (με Φ.Ρ.Α). 
2. Εγκρίνει τθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ ςε παρόχουσ υπθρεςίασ φυςικά 
 ι νομικά πρόςωπα  που ζχουν τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν 
 εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 
3. Ορίηει Επιτροπι για τθν υπθρεςία «Λειτουργία και ςυντιρθςθ του Η/Μ 
 εξοπλιςμοφ ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Λζςβου, εκτόσ από Μυτιλινθσ, 
 Λουτρόπολθσ Θερμισ και Ευεργζτουλα», αποτελοφμενθ από τουσ:  
 1.  Αντϊνιο Γιαννάκθ, Ρρόεδρο του ΔΣ τθσ ΔΕΥΑΛ, και αναπλθρωτι του     
  τον κ. Θεόδωρο Στεργίου, Αντιπρόεδρο του ΔΣ τθσ ΔΕΥΑΛ  
                2.  Δζςποινα Μπϊκου, Γενικι Διευκφντρια τθσ ΔΕΥΑΛ  

   3.  Ραραςκευά Φινδανι, Διευκυντι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ ΔΕΥΑΛ, 
για να πραγματοποιιςει τθ διαβοφλευςθ (ζρευνα αγοράσ) που απαιτείται με 
ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ (παρόχουσ τθσ υπθρεςίασ) με 
κριτιρια τθ δυνατότθτα τθσ καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ μελζτθσ (Τεχνικι 
ζκκεςθ και Συγγραφι Υποχρεϊςεων), υποβάλλοντασ οικονομικι προςφορά.  

4. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 300,00 (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν 
 πλθρωμι δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ ζτουσ 
 2017 για τθν πλθρωμι τθσ υπθρεςίασ «Λειτουργία και ςυντιρθςθ του Η/Μ 
 εξοπλιςμοφ ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Λζςβου , εκτόσ από Μυτιλινθσ , 
 Λουτρόπολθσ Θερμισ και Ευεργζτουλα» από τον κωδικό:  
 

Κ.Α.: 62.07.010.31              ποςοφ 300,00 € 
Κ.Α.: 54.00.600.00              ποςοφ   51,00 € (ΦΡΑ)  
Α.Α.Υ.: 1459/2017(ΑΔΑ:66Ξ1ΟΚΡΛ-Γ) 
 

       Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2018. 
 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  576/2017 

 
Στον Γενικό Διευκυντι ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ 
παραπζρα ενζργεια. 
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:  

Ο ΡΟΕΔΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: 6ΧΦΟΟΚΠΛ-Ζ60
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