
     

 

 

  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 37/11-12-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου που 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Αριθμ. Απόφασης:  638/2020 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η/Δ: Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-
μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη Μυτιλήνη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λέσβου, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνδέθηκαν 
μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου» σε τακτική 
συνεδρίαση μετά την υπ’ αριθ. 36/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’/1980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 42 της Π.Ν.Π 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ. Α’), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 
71342/6.11.2020 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71608/9.11.2020, 
Δ1α/ Γ.Π. οικ. 72687/12.11.2020, Δ1α/ Γ.Π. οικ.72989/14.11.2020 και Δ1α/ Γ.Π. 
οικ.73325/16.11.2020. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) 
μελών συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης και δήλωσαν παρόντα δεκατέσσερα (14) 
μέλη και ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 
  

4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ 
  

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 
  

6. ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 
  

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ   

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ   

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΟΣ   

10. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣ   

11. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ   

12. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ   

13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ   

14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  
(αναπληρωματικό μέλος) 

  

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Δήμητρα Σκοπελίτου, γραμματέας του Δ.Σ. για 
την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ανδριώτης Παναγιώτης αποχώρησε από 
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. 

 
Στην αρχή της συνεδρίασης συζητήθηκε το εκτός ημερησίας διάταξης  θέμα. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στη 

Γενική Διευθύντρια η οποία ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για το Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και την ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-
μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021». 

Στη συνέχεια το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κ. Φραντζέσκος Παρασκευάς 
καταθέτει την άποψή του ότι πρέπει στην προσφορά να περιλαμβάνονται και οι 
συμπληρωματικές καλύψεις για να είναι ορθά συγκρίσιμες και προτείνει την 
επανάληψη της διαδικασίας. 

Στη συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. κ Ιππειώτης Νικόλαος προτείνει την αναβολή του 
θέματος και την επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υπηρεσία «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για 
το έτος 2021». 

 
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, η οποία περιλαμβάνεται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, μετά την οποία 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Αφού έλαβε υπόψη του:   
1. Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσίν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4483/17 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη 
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 
Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τεύχος/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργου, Προμηθειών και Υπηρεσιών” 

3. Την απόφαση 24/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ38ΟΚΠΛ-ΥΓ0) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, με την οποία 
ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Γενικών Υπηρεσιών 

4. Την με αριθ. 625/2020 (ΑΔΑ: 62ΩΦΟΚΠΛ-ΞΧΠ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ που 
εγκρίνει τη μελέτη, την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καθώς και τον τρόπο 
δημοπράτησης της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-
μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021» 

5. Την με αριθ. πρωτ. 14159/11-12-2020 πρόσκληση για κατάθεση προσφορών η 
οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ 

6. Την με αριθ. 141/20 μελέτη της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε από το Τμήμα 
Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ 

7. Την με αριθ.. πρωτ. 14295/15-12-2020 προσφορά της εταιρείας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
- ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

8. Το από 16-12-2020 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Οδική ασφάλιση 
οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021» 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

I. Απορρίπτει το από 16-12-2020 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού για την 

«Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το 

έτος 2021»ν διότι η προσφορά της εταιρίας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν καλύπτει όλες 

τις προβλεπόμενες από τη μελέτη, ασφαλιστικές καλύψεις. 

II. Την επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη 

αναδόχου της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-

μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021», με βάση τη με αριθ. 141/20 

μελέτη όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ. 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλάνης Γεώργιος αποδέχεται το 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας και “Μειοψηφεί”. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 638/2020 

 
Στην Γενική Διευθύντρια αναθέτει την εκτέλεση της παρούσης και κάθε άλλη 
παραπέρα ενέργεια. 
 
Μετά τη σύνταξη του το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
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