
 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 2/8-2-2019 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αρικμ. Απόφαςθσ:  72/2019 

 

ΘΕΜΑ 19ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και προμθκειϊν με τίτλο: 
«Αποκατάςταςθ λειτουργίασ των τεςςάρων οριηοντίων επιφανειακϊν 
αεριςτιρων (τφπου βοφρτςασ)ςτθν ΕΕΛ Ερεςοφ Δ.Κ. Ερεςοφ Διμου Λζςβου» 
β) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ των εργαςιϊν και προμθκειϊν με 
τίτλο: «Αποκατάςταςθ λειτουργίασ των τεςςάρων οριηοντίων επιφανειακϊν 
αεριςτιρων (τφπου βοφρτςασ)ςτθν ΕΕΛ Ερεςοφ Δ.Κ. Ερεςοφ Διμου Λζςβου» 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 8 Φεβρουαρίου 2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12:00 μ.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’ αρικ. 2/5-2-2019  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 11 μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα  επτά -7-, δθλαδι 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΝΤΙΝΕΝΗΣ 

2. ΘΕΟΔΩΟΣ ΣΤΕΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΓΕΩΓΟΥΛΑΣ 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΡΟΥΛΟΣ 3. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΣ 4. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΑΕΛΛΗΣ 

5. ΑΘΗΝΑ ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ   

6. ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΑΙΣΣΗΣ   

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΩΛΗΣ   

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

ΑΔΑ: Ω41ΟΟΚΠΛ-Θ6Δ





Οι απόντεσ δεν παραβρζκθκαν αν και κλικθκαν νομίμωσ και δεν παραςτάκθκαν τα 
αναπλθρωματικά τουσ μζλθ. 

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. 
 
 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 19ο 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. 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»  

2. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016(ΦΕΚ, αρ. φφλλου 147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (Ρροςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τισ διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ για τισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από τουσ ανακζτοντεσ ωσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, 
κάτω των ορίων των οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. και ειδικότερα το άρκρο 269 παρ. δ. 

3. Οι εργαςίεσ του παρακάτω πίνακα αφοροφν παροχι υπθρεςιϊν μθχανουργείου 
αποκατάςταςθσ λειτουργίασ των τεςςάρων οριηοντίων επιφανειακϊν αεριςτιρων 
(τφπου βοφρτςασ)ςτθν ΕΕΛ Ερεςοφ Δ.Κ. Ερεςοφ Διμου Λζςβου. 

4. Πτι θ ΔΕΥΑΛ δεν διακζτει ιδιόκτθτο μθχανουργείο και ότι το είδοσ των βλαβϊν που 
προκφπτουν δεν αφοροφν ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο (θλεκτρολογικό, 
θλεκτρονικό, μθχανολογικό) και κα πρζπει για τθν εφρυκμθ λειτουργία των 
εγκαταςτάςεων οι όποιεσ παρεμβάςεισ να είναι από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ. 

5. Πτι δίχωσ τθν  αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ οι ΕΕΛ δυςλειτουργοφν και υπάρχει 
μεγάλθ απόκλιςθ από τθ προβλεπόμενθ ποιότθτα του εξερχόμενου λφματοσ. Η μθ 
άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν που προκφπτουν ςε ΕΕΛ ςυνεπάγεται τθν 
επζκταςθ τουσ ςτα επόμενα τμιματα τθσ μονάδασ και το κόςτοσ τθσ πρϊτθσ 
αποκατάςταςθσ δυςτυχϊσ πολλαπλαςιάηεται. 
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α/α Είδος Εργασίας Εκτιμώμενο 

ποσό € 

1. Αποξήλωση συγκροτήματος με ότι απαιτείται 500,00 

2. Μεταφορά στο Μηχανουργείο από Ερεσό 

προς Μυτιλήνη και από Μυτιλήνη προς 

Ερεσό 

1.000,00 

 

3. Εργασίες αποκατάστασης 5.000,00 

4. Επανατοποθέτηση και θέση σε λειτουργία 1.000,00 

Σύνολο 7.500,00 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I .  Τροποποιεί τον τίτλο του κζματοσ ςε: 
α) Ζγκριςθ μελζτθσ και τρόπου εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ «Aποκατάςταςθ 
λειτουργίασ των τεςςάρων οριηοντίων επιφανειακϊν αεριςτιρων (τφπου 
βοφρτςασ) ςτθν Ε.Ε.Λ. Ερεςοφ Δ.Κ. Ερεςοφ Διμου Λζςβου» 
β) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ υπθρεςίασ «Aποκατάςταςθ 
λειτουργίασ των τεςςάρων οριηοντίων επιφανειακϊν αεριςτιρων (τφπου 
βοφρτςασ) ςτθν Ε.Ε.Λ. Ερεςοφ Δ.Κ. Ερεςοφ Διμου Λζςβου». 

I I .  Εγκρίνει τθν μελζτθ και τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ «Aποκατάςταςθ 
λειτουργίασ των τεςςάρων οριηοντίων επιφανειακϊν αεριςτιρων (τφπου 
βοφρτςασ) ςτθν Ε.Ε.Λ. Ερεςοφ Δ.Κ. Ερεςοφ Διμου Λζςβου». 

I I I .  Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 7.500 € (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν 
πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2019 για τθν πλθρωμι τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ «Aποκατάςταςθ 
λειτουργίασ των τεςςάρων οριηοντίων επιφανειακϊν αεριςτιρων (τφπου 
βοφρτςασ) ςτθν ΕΕΛ Ερεςοφ Δ.Κ. Ερεςοφ Διμου Λζςβου» από τουσ κωδικοφσ: 
Κ.Α.: 62.07.030.05   ποςό: 7.500,00  € 
Κ.Α.: 54.00.600.00   ποςό: 1.275,00  €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ: 246/ 8-2-2019      (ΑΔΑ: ΨΞΦΒΟΚΡΛ-ΡΤΒ  ) 

  
 

Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό  72/2019 

 
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 ΜΕΛΗ 
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