
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 29/8-10-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου που 
πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ τθλεφωνικϊν – θλεκτρονικϊν μζςων. 

 

Αριθμ. Απόφαςησ:    507/2020 

 

ΘΕΜΑ 8ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςη μελζτησ και του τρόπου ανάθεςησ του ζργου 
«Αποκατάςταςη τομϊν οδοςτρωμάτων ςτισ Δ.Ε. Γζρασ, Καλλονήσ, Πολιχνίτου 
και Ευεργζτουλα» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ του ζργου «Αποκατάςταςη τομϊν 
οδοςτρωμάτων ςτισ Δ.Ε. Γζρασ, Καλλονήσ, Πολιχνίτου και Ευεργζτουλα» 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 8 Οκτωβρίου 2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 18:00, επικοινϊνθςαν 
τθλεφωνικά και με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και 
Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ μετά τθν υπ’ αρικ.  19/2-10-2020 
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» και όπωσ 
αυτό προβλζπεται ςτο άρκρο 42 τθσ Ρ.Ν.Ρ «Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ 
του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 
τ. Α’). 
 
Διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) μελϊν 
επικοινϊνθςαν με τθλεφωνικά – θλεκτρονικά μζςα με τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και διλωςαν παρόντα δεκατρία (13) μζλθ και ειδικότερα: 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ 
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3. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ   

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ   

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

6. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

7. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ   

8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ   

9. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ   

10. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΘΣ   

11. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   

12. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ   

13. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΗΕΣΚΟΣ  
(αναπλθρωματικό μζλοσ) 

  

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Τα ςυμμετζχοντα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δζχτθκαν να ςυηθτθκοφν 
αρχικά τα κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ ςτθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ., με 
τθλεφωνικά – θλεκτρονικά μζςα. 

Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ ςε κάκε ζνα από τα δεκατρία (13) μζλθ το 8ο κζμα τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ ενθμερϊνει για τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ με κζμα: "α) 
Ζγκριςθ μελζτθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του ζργου «Αποκατάςταςθ τομϊν 
οδοςτρωμάτων ςτισ Δ.Ε. Γζρασ, Καλλονισ, Ρολιχνίτου και Ευεργζτουλα», β) Ζγκριςθ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ του ζργου «Αποκατάςταςθ τομϊν οδοςτρωμάτων 
ςτισ Δ.Ε. Γζρασ, Καλλονισ, Ρολιχνίτου και Ευεργζτουλα»" 

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 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (Ρροςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και Σ14/25/ΕΕ) και ειδικότερα τισ 
διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ "Συμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν πρϊθν 
εξαιροφμενων τομζων (οδθγία 2014/25ΕΕ)". 

3. Πτι θ ΔΕΥΑΛ αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ ςτακερϊν δικτφων παρζχοντασ 
ςτο κοινό υπθρεςίεσ ςτον τομζα παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ πόςιμου 
φδατοσ. 

4. Πτι θ ΔΕΥΑΛ είναι ‘’ανακζτων φορζασ‘’ κατά τθν ζννοια του άρκρου 224 του Ν. 
4412/2016 

5. Πτι θ ΔΕΥΑΛ οφείλει να εφαρμόηει τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 
6. To άρκρο 328 «Απευκείασ ανάκεςθ», ςφμφωνα με το οποίο: 
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I. 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. 

II. Θ απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
ανακζτοντοσ φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ 
ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτό. 

III. 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. 

IV. Θ απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 296. Θ απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο: 
α) Τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ανακζτοντοσ φορζα. 
β) Ρεριγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ τθσ. 
γ) Πνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο 
ανατίκεται θ Σφμβαςθ 
δ) Κάκε άλλθ πλθροφορία που κρίνει απαραίτθτθ ο ανακζτων φορζασ. 

V. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
ςφμφωνα με το άρκρο 296 τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ, θ ςφμβαςθ 
κακίςταται αυτοδικαίωσ άκυρθ.  (CPV: 45233220-7 Επιφανειακζσ εργαςίεσ 
οδοςτρϊματοσ οδϊν) 

7. Το άρκρο 330 «Ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ», παρ. 3 ςφμφωνα με τθν 
οποία: “Ωσ χρόνοσ ζναρξησ τησ απευθείασ ανάθεςησ ή τησ διαδικαςίασ 
διαπραγμάτευςησ χωρίσ δημοςίευςη προκήρυξησ νοείται η ημερομηνία αποςτολήσ 
προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ τησ πρώτησ πρόςκληςησ υποβολήσ προςφοράσ ή τησ 
πρώτησ πρόςκληςησ ςυμμετοχήσ ςε διαπραγμάτευςη.” 

8. Το άρκρο 331 «Ρροκεςμίεσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων κάτω των ορίων», 
παρ. 2 ςφμφωνα με τθν οποία: “Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ 
των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν ο ανακζτων φορζασ λαμβάνει υπ' 
όψιν ιδίωσ τον ιδιαίτερο χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ και το χρόνο που απαιτείται για 
τθν προετοιμαςία των αιτιςεων ςυμμετοχισ ι προςφορϊν, με τθν επιφφλαξθ των 
ελάχιςτων προκεςμιϊν που κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο.” και παρ.3 ςφμφωνα 
με τθν οποία: “Οι προκεςμίεσ για τθν παραλαβι των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των 
προςφορϊν πρζπει να κακορίηονται κατά τρόπο, ϊςτε να προκφπτει θ ακριβισ 
θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν.” 

9. 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. 

10. Τθ με αρικμό112/2020 μελζτθ του ζργου “Αποκαταςτάςεισ  τομϊν οδοςτρωμάτων 
ςτισ ΔΕ Γζρασ , Καλλονισ, Ρολιχνίτου, Ευεργζτουλα” προχπολογιςμοφ 20.000,00 € 
(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

11. Πτι ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 20.000,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α) και 
23.400,00€ (με Φ.Ρ.Α) και ςυνεπϊσ ςυντρζχει ο λόγοσ εφαρμογισ του άρκρου 328 
για τθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ 

12. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
13. Τα με αρικ. πρωτοκ. 11457/9-10-2020 και 11500/9-10-2020 ζγγραφα που απζςτειλε 

με μθνφματα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. 

ΑΔΑ: ΩΧΥΟΟΚΠΛ-ΒΔΡ



Ραναγιϊτθσ Ανδριϊτθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα των πρακτικϊν 
τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 

14. Τθ με αρ. πρωτ. 11501/9-10-2020 διλωςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ (αρικ. 112/2020) του ζργου με τίτλο «Αποκαταςτάςεισ τομϊν 
οδοςτρωμάτων ςτισ Δ.Ε. Γζρασ, Καλλονισ, Ρολιχνίτου, Ευεργζτουλα» όπωσ 
ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ. 

II. Εγκρίνει τον τρόπο ανάκεςθσ του ζργου «Αποκαταςτάςεισ τομϊν οδοςτρωμάτων 
ςτισ Δ.Ε. Γζρασ, Καλλονισ, Ρολιχνίτου, Ευεργζτουλα» προχπολογιςμοφ 20.000,00 € 
(χωρίσ Φ.Ρ.Α), με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 328, ςε οικονομικό φορζα που ζχει 
τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 20.000,00 € (χωρίσ ΦΡΑ) για 
τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2020 για τθν πλθρωμι του ζργου «Αποκαταςτάςεισ τομϊν οδοςτρωμάτων 
ςτισ Δ.Ε. Γζρασ, Καλλονισ, Ρολιχνίτου, Ευεργζτουλα» από τουσ κωδικοφσ: 
Κ.Α.: 62.07.013.02  ποςό: 20.000,00 €   
Κ.Α.: 54.00.600.00  ποςό:   3.400,00 € (ΦΡΑ)  
Α.Α.Υ.: 1059/8-10-2020        (ΑΔΑ: 67Β4ΟΚΡΛ-8ΚΝ) 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  507/2020 

 
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 

 

ΑΔΑ: ΩΧΥΟΟΚΠΛ-ΒΔΡ
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