
 

 

 

  

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικμ. 12/28-3-2018 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τθσ  Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  145/2018 

 

ΘΕΜΑ 12ο Θ/Δ: α) Ζγκριςη μελζτησ και τρόπου εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 
«Προμήθεια εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςη του, ςτο αντλιοςτάςιο φδρευςησ  
"Ακριάρι" ςτη Δ.Ε. Πλωμαρίου» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την εκτζλεςη τησ προμήθειασ 
«Προμήθεια εξοπλιςμοφ & εγκατάςταςη του, ςτο αντλιοςτάςιο φδρευςησ  
"Ακριάρι" ςτη Δ.Ε. Πλωμαρίου» 
 
 
 
 

τθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 28 Μαρτίου 2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12:00 μ.μ. ςυνιλκαν τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι 
Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ μετά από 
τθν υπ’ αρικμ. 12/23-3-2018  ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. 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 
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 

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

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΑΝΣΩΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ 1. ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΟΤΛΑ 

2. ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΡΓΙΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΣΙΝΕΝΗ 

3. ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΠΟΤΛΟ 3. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΚΤΠΑΡΙΗ 

4. ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΜΩΛΗ 4. ΚΩΣΑ ΚΑΣΑΡΟ 

5. ΑΘΗΝΑ ΙΩΗΦΕΛΛΗ 5. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΤ 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΣΑΡΕΛΛΗ   

κθρφχκθκε από τον Πρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

ΑΔΑ: 6ΒΨΙΟΚΠΛ-ΡΔΟ



τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ κα Διμθτρα κοπελίτου, γραμματζασ του Δ.. 
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 12ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο ςτθ 
Γενικι Διευκφντρια θ οποία διαβάηει τθ ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν.   

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980 «Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4483/17 
«Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) - 
Ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προςωπικό των Ο.Σ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικισ υνεργαςίασ - Μθτρϊο 
Πολιτϊν και άλλεσ διατάξεισ»  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 14/25/ΕΕ) και ειδικότερα το 
βιβλίο ΙΙ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ 
ΔΕΤΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. και ειδικότερα το άρκρο 328 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-2012)« Ρυκμίςεισ για τθν Σοπικι 
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςι και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ» -  ενςωμάτωςθ 
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ¨ και ειδικότερα το άρκρο 6 παρ.14 ¨Όμοιεσ ι ομοειδείσ 
δαπάνεσ, δφνανται να εγγραφοφν ςε ξεχωριςτζσ πιςτϊςεισ, κατά Ειδικό Φορζα και 
ΚΑΕ, ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ ι του Διμου και να 
εκτελεςτοφν αυτοτελϊσ, εφόςον αφοροφν ςε διαφορετικζσ περιφερειακζσ ι 
δθμοτικζσ ενότθτεσ, αντιςτοίχωσ¨. 

4. Σθν Πράξθ 313/2017 του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου - κλιμάκιο προλθπτικοφ ελζγχου 
δαπανϊν ςτο VII τμιμα, ςφμφωνα με τθν οποία ¨είναι νόμιμθ θ απευκείασ ανάκεςθ 
όμοιων ι ομοειδϊν ςυμβάςεων όταν κακεμία από αυτζσ αγορά ςτθν κάλυψθ των 
αναγκϊν κάκε δθμοτικισ ενότθτασ ξεχωριςτά και θ ςυνολικι ετιςια δαπάνθ για 
κάκε δθμοτικι ενότθτα δεν υπερβαίνει το ποςό των 20.000 ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. 

5. Σθν με αρ. 22/18 μελζτθ τθσ προμικειασ «Προμικεια εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςθ 
του, ςτο αντλιοςτάςιο φδρευςθσ  "Ακριάρι" ςτθ Δ.Ε. Πλωμαρίου»  όπωσ ςυντάχκθκε 
και εγκρίκθκε από τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΛ, προχπολογιςμοφ 4.600,00 € 
(χωρίσ Φ.Π.Α.) και 5.382,00 € (με Φ.Π.Α.) 

6. Σθν ειςιγθςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
1. Εγκρίνει τθ μελζτθ τθσ προμικειασ (με αρ. 22/18) με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ 

και εγκατάςταςθ του, ςτο αντλιοςτάςιο φδρευςθσ  "Ακριάρι" ςτθ Δ.Ε. Πλωμαρίου» 
όπωσ ςυντάχκθκε και εγκρίκθκε από τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΛ, 
προχπολογιςμοφ 4.600,00 € (χωρίσ Φ.Π.Α.) και 5.382,00 € (με Φ.Π.Α.) 

2. Σθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ  με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ (άρκρο 
328 του Ν.4412/16) 

ΑΔΑ: 6ΒΨΙΟΚΠΛ-ΡΔΟ



3. Ορίηει Επιτροπι, αποτελοφμενθ από τουσ:  

 Αντϊνιο Γιαννάκθ, Πρόεδρο του Δ τθσ ΔΕΤΑΛ, και αναπλθρωτι του 
τον      κ.Θεόδωρο τεργίου, Αντιπρόεδρο του Δ τθσ ΔΕΤΑΛ  

 Δζςποινα Μπϊκου, Γενικι Διευκφντρια τθσ ΔΕΤΑΛ 

 Παραςκευά Φινδανι, Διευκυντισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑΛ, 
για να πραγματοποιιςει τθ διαβοφλευςθ (ζρευνα αγοράσ) που απαιτείται με ζναν ι 
περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ (υποψιφιουσ αναδόχουσ) με κριτιρια τθ 
δυνατότθτα τθσ καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, με τισ υποχρεϊςεισ 
που απορρζουν από τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ μελζτθσ (Σεχνικι ζκκεςθ και υγγραφι 
Τποχρεϊςεων), υποβάλλοντασ οικονομικι προςφορά. 

4. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 4.600,00 € (χωρίσ ΦΠΑ) για τθν 
πλθρωμι δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΤΑΛ ζτουσ 2018 
για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ  «Προμικεια εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςθ του, 
ςτο αντλιοςτάςιο φδρευςθσ  "Ακριάρι" ςτθ Δ.Ε. Πλωμαρίου»   από τον κωδικό:  
 
Κ.Α.: 12.06.010.12                ποςό:  4.600,00 € 

Κ.Α.: 54.00.100.00                ποςό:     782,00 €  (ΦΠΑ) 

Α.Α.Τ.: 495 /22-3-2018       (ΑΔΑ: ΩΕΟΑΟΚΠΛ-9ΗΗ) 

 

 
 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  145/2018 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ        ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: 6ΒΨΙΟΚΠΛ-ΡΔΟ
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