
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 24/28-8-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  429/2020 

 

ΘΕΜΑ 2ο  ΕΚΣΟ Θ/Δ:   Ζγκριςη ανάθεςησ παροχήσ υπηρεςιών Ιατροφ 
Εργαςίασ ςτη ΔΕΤΑ Λέςβου» 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 28 Αυγοφςτου 2020, θμζρα Ραραςκευι 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. 24/24-8-2020 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  εννζα (9) μζλθ και ειδικότερα: 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 

3. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ 

5. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ 5. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

6. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΘΣ 6. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ 
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7. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

8. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ   

9. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΗΕΣΚΟΣ  
(αναπλθρωματικό μζλοσ) 

  

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. 

 Στθ ςυνζχεια ο  Ρρόεδροσ του Δ.Σ. ειςθγικθκε τθ ςυηιτθςθ των παρακάτω 
πζντε (6) κεμάτων εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ,  λόγω του κατεπείγοντοσ  χαρακτιρα 
τουσ: 
 

1. α) Ζγκριςθ μελζτθσ και του τρόπου ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ «Μίςκωςθ 
γερανοφόρων οχθμάτων για τισ ανάγκεσ όλων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων τθσ 
Νιςου Λζςβου» 
β) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ υπθρεςίασ «Μίςκωςθ 
γερανοφόρων οχθμάτων για τισ ανάγκεσ όλων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων τθσ 
Νιςου Λζςβου» 

2. Ζγκριςθ ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου» 
3. α) Ζγκριςθ ανάκεςθσ ανόρυξθσ γεωτριςεων για τθν κάλυψθ επειγουςϊν 

αναγκϊν υδροδότθςθσ των οικιςμϊν Μεςαγροφ, Ραπάδου και Ρλωμαρίου 
β) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ ανόρυξθσ γεωτριςεων για τθν 
κάλυψθ επειγουςϊν αναγκϊν υδροδότθςθσ των οικιςμϊν Μεςαγροφ, 
Ραπάδου και Ρλωμαρίου 

4. α) Ανάκλθςθ τθσ αρ. 398/20 Απόφαςθσ του Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ. 
β) Ζγκριςθ εκτζλεςθσ δφο γεωτριςεων γεωτεχνικισ ζρευνασ ςτο οικόπεδο 
καταςκευισ των Ε.Ε.Λ. Νότιασ Ρεριοχισ Μυτιλινθσ. 
γ) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ δφο 
γεωτριςεων γεωτεχνικισ ζρευνασ ςτο οικόπεδο καταςκευισ των Ε.Ε.Λ. 
Νότιασ Ρεριοχισ Μυτιλινθσ 

5. α) Ζγκριςθ μελζτθσ και του τρόπου εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ 
πθγϊν ςτθ Δ.Ε. Ρζτρασ» 
β) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ 
πθγϊν ςτθ Δ.Ε. Ρζτρασ» 

6. Τροποποίθςθ Τεχνικοφ Ρρογράμματοσ ΔΕΥΑΛ 
 

 ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

  ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ   Κ Α Σ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Θ Φ Ι Α  

 

Κρίνει τα προτεινόμενα κζματα ωσ κατεπείγοντα και δζχεται να ςυηθτθκοφν 
ςτθν ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του ΔΣ, ωσ ζκτακτα.  

Τθ διαφωνία του για τθ ςυηιτθςθ των παραπάνω κεμάτων εξζφραςε το μζλοσ κ. 
Ανδριϊτθσ Ραναγιϊτθσ. 
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 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 2ο κζμα εκτόσ 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» 
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 με αρικμό 336/2020 (ΑΔΑ: 6Ε18ΟΚΡΛ-7Ξ7) απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. 

Λζςβου για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 
τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ 
ΔΕΥΑ Λζςβου» 

13. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 8106/28-7-2020 Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 7θ 
Αυγοφςτου 2020 και ϊρα 12:00 θ οποία: 

 τοιχοκολλικθκε ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου και του Διμου 
Μυτιλινθσ ςτισ 28-7-2020 (αρ. πρωτ. αποδεικτικοφ τοιχοκόλλθςθσ 8117/28-7-
2020), 

 αναρτικθκε αυκθμερόν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου www.deyamyt.gr 
και 

 δθμοςιεφκθκε ςτισ εφθμερίδεσ «ΔΘΜΟΚΑΤΘΣ» (29-7-2020) και «ΤΑ ΝΕΑ ΤΘΣ 
ΛΕΣΒΟΥ» (31-7-2020) 

http://www.deyamyt.gr/
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14. Τα με αρικμό πρωτοκόλλου 8119/28-7-2020 και 8120/28-7-2020 ζγγραφα τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου προσ τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ Λζςβου και Χίου. 

15. Το με αρικμό πρωτοκόλλου 8137/28-7-2020 ζγγραφο του Ιατρικοφ Συλλόγου 
Λζςβου. 

16. Το με αρικμό πρωτοκόλλου 8167/28-7-2020 ζγγραφο του Ιατρικοφ Συλλόγου Χίου. 
17. Το γεγονόσ ότι δεν κατατζκθκε καμία Ρροςφορά ςτο γραφείο του Ρρωτοκόλλου τθσ 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
18. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
19. Το ζγγραφο που απζςτειλε με μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (αρικ. πρωτοκ. 

9619/28-8-20) το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Νικόλαοσ Ιππειϊτθσ, το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα των πρακτικϊν τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 

20. Το ζγγραφο που απζςτειλε με μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (αρικ. πρωτοκ. 
9620/28-8-20) το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Ραναγιϊτθσ Ανδριϊτθσ, το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα των πρακτικϊν τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Κθρφττει άγονο το διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ 
Εργαςίασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου». 

II. Επαναπροκθρφττει τθν υπθρεςία «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ 
ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου» με τουσ ίδιουσ όρουσ οι οποίοι εγκρίκθκαν με τθν υπ’ αρικ. 
336/2020 (ΑΔΑ: 6Ε18ΟΚΡΛ-7Ξ7) απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου. 

III. Ορίηει επιτροπι για τθν παραλαβι και ςφνταξθ πρακτικοφ για τθν ανάκεςθ τθσ 
υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ΔΕΥΑ Λζςβου» 
αποτελοφμενθ από τουσ: 

 Φλϊρο Γεϊργιο, Ρρόεδρο του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ, 

 οφςςθ Μιχάλθ, Μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ και 
 Μπουροφσ Θεόδωροσ, Μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ. 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  429/2020 

 
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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