
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 18/25-6-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:    310/2020 

 

ΘΕΜΑ 3ο Θ/Δ:  Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την εκτζλεςη του 
ζργου «Επιςκευή πλακοςκεποφσ αγωγοφ ομβρίων ςτην Αγία Παραςκευή» 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 25 Ιουνίου 2020, θμζρα Ρζμπττθ και ϊρα 19:00, αφοφ ζχουν 
προβλεφκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων 
αποςτάςεων μεταξφ των ατόμων και όλα τα μζτρα που διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ 
τθσ υγιεινισ ςτο χϊρο για τθν αςφαλι διεξαγωγι τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ κάλεςε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ τα 
μζλθ, μετά τθν αρικ. 18/19-6-2020 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» και του άρκρου 10 τθσ Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 55τ.Α'/11-03-2020), θ οποία 
κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του Ν.4682/2020 και τθν αρ. 163 εγκφκλιο ΥΡ.ΕΣ. 
(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 
 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν βρζκθκαν παρόντα  δζκα (10) μζλθ και ειδικότερα: 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΣΙΝΙΑΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 

3. ΙΩΑΝΝΘΣ ΑΝΕΜΟΣ 3. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ 

4. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 5. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ   
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7. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΘΣ   

8. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ   

9. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   

10. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ   

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. 
 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
δίνει το λόγο ςτθ Γενικι Διευκφντρια θ οποία διαβάηει τθ ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ. 
 
 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 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 για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από τουσ 
ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. και 
ειδικότερα: 

I. Πτι θ ΔΕΥΑΛ αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ ςτακερϊν δικτφων 
παρζχοντασ ςτο κοινό υπθρεςίεσ ςτον τομζα παραγωγισ, μεταφοράσ και 
διανομισ πόςιμου φδατοσ και ςυνεπϊσ είναι ‘’ανακζτων φορζασ‘’ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 224 και εφαρμόηει τισ διατάξεισ του βιβλίου II. 

II. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 326 «Για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων , 
οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προςφφγουν εκτόσ από τισ διαδικαςίεσ του 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και τισ απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 
327 και 328……» 

III. To άρκρο 328 «Απευκείασ ανάκεςθ», ςφμφωνα με το οποίο: 

 Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ 
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των 
είκοςι χιλιάδων (20.000)ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 

 Θ απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
ανακζτοντοσ φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ 
ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτό. 
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 Θ απευκείασ ανάκεςθ ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα γίνεται με 
κριτιρια τθ δυνατότθτα τθσ καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
από τον ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά. 

 Θ απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 296. Θ απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο: 

 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
ςφμφωνα με το άρκρο 296 τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ, θ ςφμβαςθ 
κακίςταται αυτοδικαίωσ άκυρθ.  (CPV: 45231300-8 Καταςκευαςτικζσ 
εργαςίεσ για αγωγοφσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ) 

 Τισ διατάξεισ του τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1β) του άρκρου 302 
«Εγγυιςεισ» του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται 
εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από 
το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000,00)ευρϊ. 

3. Τθν μελζτθ 77/2020 θ οποία ζχει ςυνταχκεί από τθν τεχνικι υπθρεςία 
4. Τθν απαραίτθτθ καταςκευι του αγωγοφ ομβρίων  διότι ο αγωγόσ ςε τμιμα του ζχει 

κατάρρευςθ και  εγκυμονεί κίνδυνουσ . 
5. Πτι ο προχπολογιςμόσ του ζργου «Καταςκευι πλακοςκεποφσ αγωγοφ ομβρίων ςτθν 

Αγία Ραραςκευι» ανζρχεται ςε 19.980,44 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και ςυνεπϊσ ςυντρζχει ο 
λόγοσ εφαρμογισ του άρκρου 328 για τθν απευκείασ ανάκεςθ του  ζργου. 

6. Τθν αρικ. 282/20 (ΑΔΑ: 6Χ28ΟΚΡΛ-3ΛΞ) Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ. 
7. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ 

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Τροποποιεί τον τίτλο του κζματοσ ςε: "Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ για 
τθν εκτζλεςθ του ζργου «Καταςκευι πλακοςκεποφσ αγωγοφ ομβρίων ςτθν Αγία 
Ραραςκευι»". 

II. Εγκρίνει τθν  ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 19.980,44 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) για 
τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2020 για τθν πλθρωμι του ζργου «Καταςκευι πλακοςκεποφσ αγωγοφ 
ομβρίων ςτθν Αγία Ραραςκευι», από τον κωδικό 

ΚΑ: 15.17.012.00           ποςοφ  19.980,44 € 
ΚΑ: 54.00.100.00                  ποςοφ   3.396,67  €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 770 /25-06-20       (ΑΔΑ: 62ΛΜΟΚΡΛ-4ΦΗ) 

 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  310/2020 

 
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 ΜΕΛΘ 
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