
 

 

 

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 1/18-1-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου  

 

Αριθμ. Απόφασης:  37/2019 

 

ΘΕΜΑ  27ο Η/Δ: α)   Έγκριση Τευχών Μελέτης και τρόπου ανάθεσης της 
υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας» 
β)  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη 
Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας» 
 
 
 

Στη Μυτιλήνη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λέσβου, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. 
συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου» σε τακτική συνεδρίαση 
μετά από την υπ’ αριθ. 1/14-1-2019  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». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών 
βρέθηκαν παρόντα  έξι -6 -, δηλαδή 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΝΕΝΗΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΟΥΛΟΣ 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ 
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΩΛΗΣ 
5. ΑΘΗΝΑ ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΑΡΕΛΛΗΣ 
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ   
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
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Οι απόντες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νομίμως και δεν παραστάθηκαν τα 
αναπληρωματικά τους μέλη. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Δήμητρα Σκοπελίτου, γραμματέας του Δ.Σ. για 
την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.  

 Το μέλος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Ματαρέλλης προσήλθε κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Στην αρχή της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα εκτός ημερησίας θέματα.  
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
δίνει το λόγο στη Γενική Διευθύντρια η οποία διαβάζει τη συνημμένη εισήγηση της 
υπηρεσίας. 
 
 Επακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών.   

 
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 (αριθ. φύλλου 147/τεύχος πρώτο/8-12-2016) 
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το Βιβλίο ΙΙ για τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς όπως η ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των 
Οδηγιών της Ε.Ε.. 

3. Ότι η ΔΕΥΑΛ ασκεί τις δραστηριότητες λειτουργίας σταθερών δικτύων που έχουν ως 
στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς 
και της διανομής πόσιμου ύδατος. 

4. Ότι η ΔΕΥΑΛ είναι "αναθέτων φορέας" κατά την έννοια του άρθρου 224 του 
Ν.4412/2016. 

5. Ότι η ΔΕΥΑΛ οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016. 
6. Το άρθρο 328 «Απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με το οποίο: 

 Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000)ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του 
αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού 
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό. 

 Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με 
κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης 
από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά. 
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 Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με 
το άρθρο 296. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) Την 
επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα. β) 
Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της. γ) Όνομα και 
στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η 
Σύμβαση. δ) Κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων 
φορέας. 

 Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 296 της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η σύμβαση 
καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. 

7. Το άρθρο 2 παρ. 1.9.β “ως δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών νοούνται οι 
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των 
αναφερομένων στην υποπερίπτωση α’ της παρούσας περίπτωσης”. Η προτεινόμενη 
με τη μελέτη υπηρεσία δεν ανήκει στην περίπτωση 1.9.α του άρθρου 2, ήτοι 
“Δημόσιες συμβάσεως εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”, αφού για την εκτέλεση της δεν απαιτείται 
προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. 

8. 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 εκτελεστούν αυτοτελώς, 
εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή Δημοτικές Ενότητες, 
αντιστοίχως.» 

9. Την  Πράξη 313/2017 του ελεγκτικού συνεδρίου – κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου 
δαπανών στο VII τμήμα, σύμφωνα με την οποία «είναι νόμιμη η απευθείας 
ανάθεση όμοιων ή ομοειδών συμβάσεων όταν καθεμία από αυτές αφορά στην 
κάλυψη των αναγκών κάθε δημοτικής ενότητας ξεχωριστά και η συνολική ετήσια 
δαπάνη για κάθε δημοτική ενότητα δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

10. Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 

I. Εγκρίνει τη μελέτη της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας» προϋπολογισμού 
18.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ. 

II. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας», 
προϋπολογισμού 18.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 21.762,00 € (με Φ.Π.Α.), σε πάροχο 
υπηρεσίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

III. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 18.600,00 € για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος  του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΛ έτους 2019 
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για την πληρωμή της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας» ως παρακάτω: 
Κ.Α.: 62.07.082.04     ποσό: 18.600,00 €              
Κ.Α.: 54.00.600.00                    ποσό:   3.162,00 €   (ΦΠΑ)     
Α.Α.Υ.:  20 /18-01-19       (ΑΔΑ: 6Ξ0ΝΟΚΠΛ-Φ5Ψ) 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  37/2019 

 
Στην 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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