
     

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 38/21-12-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου που 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Αριθμ. Απόφασης:  654/2020 

 

ΘΕΜΑ 9ο Η/Δ: Έγκριση παροχής επιστημονικής υπηρεσίας για την ''Σύνταξη 
φακέλου δημόσιας σύμβασης &τευχών διαγωνισμού της μελέτης : 
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υδραγωγείων Δ.Ε Πέτρας και Μήθυμνας'' 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη Μυτιλήνη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λέσβου, σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, 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. 38/17-12-2020 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, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ . 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) 
μελών συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης και δήλωσαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη 
και ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ 

3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 
  

4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ 
  

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 
  

6. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
  

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ   

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ   

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΟΣ   

10. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣ   

11. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   

12. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ   

13. 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  μέλος του Δ.Σ. κ. Ιππειώτης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 
τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 
Στην αρχή της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα δύο εκτός ημερησίας διάταξης  

θέματα λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στη 
Γενική Διευθύντρια η οποία ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για την ανάγκη έγκρισης 
παροχής επιστημονικής υπηρεσίας για την Αναγνωριστική μελέτη- Σύνταξη δημόσιας 
σύμβασης και τευχών διαγωνισμού της μελέτης: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση 
υδραγωγείου Δ.Ε. Πέτρας και Μήθυμνας». 
 
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, η οποία περιλαμβάνεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, μετά την οποία 
 

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 

ΑΔΑ: 65ΠΩΟΚΠΛ-ΟΘ5



λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 
Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»  

2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (αρ. φύλλου 147/τεύχος πρώτο/8-12-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & ειδικότερα τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ. 

• άρθρο 2 «Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 περ. 1 εδάφιο β΄της Οδηγίας 
2014/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» παρ.1 περιπτ. 9(α) & παρ.3 
περιπτ. 6(β) 

• άρθρο 222 «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ)» 

• άρθρο 224 «Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 

• άρθρο 326 «Επιλογή των διαδικασιών» 

• άρθρο 328 «Απευθείας ανάθεση» 

• Το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ «ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. 

• Κωδικός CPV : 79421000-1: Υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης έργων, εκτός από 
εργασίες κατασκευής 

3. Οι διατάξεις  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων & 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 1 (παρ.1). 

4. Το γεγονός ότι  η εκπόνηση της μελέτης «Μελέτης  εκσυγχρονισμού  και 
βελτίωσης εξωτερικού  υδραγωγείων  Δ.Ε Πέτρας και Μήθυμνας» είναι 
ενταγμένη με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε .Σ.Α : ΜΠ988- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 
325.440,00€ και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ειδικό φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ. 

5. Η προαναφερθείσα πράξη αποτελείται από δύο (2) υποέργα τα οποία είναι:  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 
Δ.Ε ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ. 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΧΡΟΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Ε ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ '' 

6. Το αντικείμενο της παρούσας επιστημονικής υπηρεσίας είναι η εκπόνηση 
αναγνωριστικής μελέτης με στόχο τον προσδιορισμό του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των απαιτούμενων έργων και η σύνταξη του Φακέλου 
Δημόσιας Σύμβασης και των Τευχών Διαγωνισμού της μελέτης  «Εκσυγχρονισμός 
και βελτίωση υδραγωγείων Δ.Ε. Πέτρας και Μήθυμνας», 

7. O Φάκελος και η Συγγραφή Υποχρεώσεων για την ανάθεση της επιστημονικής 
υπηρεσίας «Αναγνωριστική μελέτη-Σύνταξη δημόσιας σύμβασης και τευχών 
διαγωνισμού της μελέτης: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υδραγωγείων Δ.Ε. 
Πέτρας και Μήθυμνας». 

8. Τις διατάξεις του 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
όπως τροποποιείται μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4412/16 (άρθρο 377: 
καταργούμενες διατάξεις). 
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9. Ότι η προϋπολογιζόμενη αξία των υπό ανάθεση επιστημονικών υπηρεσιών 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.668,50 ευρώ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
και συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 για 
την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών. 

10. Την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Τροποποιεί τον τίτλο του θέματος σε:  α) Έγκριση ανάθεσης της επιστημονικής 
υπηρεσίας «Αναγνωριστική μελέτη-Σύνταξη δημόσιας σύμβασης και τευχών 
διαγωνισμού της μελέτης: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υδραγωγείων Δ.Ε. 
Πέτρας και Μήθυμνας», 
β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την παροχή της επιστημονικής 
υπηρεσίας «Αναγνωριστική μελέτη-Σύνταξη δημόσιας σύμβασης και τευχών 
διαγωνισμού της μελέτης : Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υδραγωγείου Δ.Ε. 
Πέτρας και Μήθυμνας». 

II. Εγκρίνει το Φάκελο σύμβασης και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων για την παροχή της 
επιστημονικής υπηρεσίας «Αναγνωριστική μελέτη-Σύνταξη δημόσιας σύμβασης 
και τευχών διαγωνισμού της μελέτης : Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υδραγωγείου 
Δ.Ε. Πέτρας και Μήθυμνας» προϋπολογισμού 17.668,50 € (χωρίς ΦΠΑ). 

III. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας σε πάροχο (κάτοχο μελετητικού 
πτυχίου υδραυλικών έργων) κατόπιν ανάρτησης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ. 

IV. Εγκρίνει την αποδοχή της πίστωσης και την δημιουργία των παρακάτω κωδικών 
εσόδων-εξόδων: 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟΥ: 41.10.012.02 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: 15.10.020.00 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 654/2020 

 
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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