
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 20/7-7-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:    336 /2020 

 

ΘΕΜΑ 17ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςη όρων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την «Ανάθεςη 
παροχήσ υπηρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτη ΔΕΤΑ Λζςβου» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την υπηρεςία «Ανάθεςη 
παροχήσ υπηρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτη ΔΕΤΑ Λζςβου» 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 7 Ιουλίου 2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00, 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. 20/3-7-2020 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 ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΜΟΣ 

4. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΗΣ 4. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
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5. ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 

6. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ   

7. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ   

8. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

9. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ   

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. 

 Το μζλοσ του Δ.Σ. κ. Θεόδωροσ Μπουροφσ αποχϊρθςε με τθ λιξθ τθσ 
ςυηιτθςθσ του 5ου κζματοσ εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ 

 Το αναπλθρωματικό μζλοσ του Δ.Σ. κ. Φραντηζςκοσ Ραραςκευάσ προςιλκε  
ακριβϊσ πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ των  κεμάτων τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ. 

 Το μζλοσ του ΔΣ κ. Ράπποσ Κωνςταντίνοσ προςιλκε κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυηιτθςθσ του 32ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ το οποίο ςυηθτικθκε 
πρϊτο. 
 

 Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκαν τα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ  
κζματα. 
 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ προτείνει και το Σϊμα ςυναινεί, να προθγθκεί  για 
ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, το 32º κζμα.  

 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 17ο 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. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν 
υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και των 
λοιπϊν ςχετικϊν κανονιςτικϊν διατάξεων. 

3. Το άρκρο 4 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» 
4. Το Ρ.Δ. 17/96 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ Αςφάλειασ και Υγείασ των εργαηομζνων» 
5. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Ρερί εκτελζςεωσ ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν» 
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6. Τισ διατάξεισ του Ν.3996/2011 (Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Εργαςίασ, 
ρυκμίςεισ κεμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ) 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου  83 του Ν. 2362/95 
8. Τθν αρικ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν 
9. Τθν αρικ. 25049/1253/8-5-2018 Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ εργαςίασ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
10. Τισ διατάξεισ των άρκρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και 

Κοινοτιτων» 
11. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν.1642/86 
12. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Εγκρίνει τουσ Προυσ Ρρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ όπωσ αυτοί φαίνονται ςτο 
ςυνθμμζνο ςχζδιο τθσ «Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ» για τθν παροχι 
τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου», 
με κριτιριο επιλογισ τθ χαμθλότερθ προςφερόμενθ τιμι, προχπολογιςμοφ 5.400€ 
χωρίσ επιβάρυνςθ Φ.Ρ.Α. 

II. Ορίηει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ είναι ζνα (1) ζτοσ με 
δυνατότθτα παράταςθσ αυτισ με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ 
μετά από απόφαςθ του  Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Λζςβου και κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ και 
των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν. 

III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 2.250,00 € (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν 
πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου» από τον κωδικό: 
Κ.Α.: 61.00.005.00  ποςό 2.250,00 € 
Α.Α.Υ.: 801 /7-7-2020   (ΑΔΑ:6ΥΧΟΚΡΛ-ΤΨΓ) 
 
Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2021 

 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  336/2020 

 
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 ΜΕΛΗ 
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