
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 12/15-6-2021 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου που 
πραγματοποιικθκε μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  287/2021 

 

ΘΕΜΑ 12ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςη μελζτησ και του τρόπου ανάθεςησ τησ προμήθειασ 
«Προμήθεια γάλακτοσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΤΑ Λζςβου 2021-2022» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την εκτζλεςη τησ προμήθειασ 
«Προμήθεια γάλακτοσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΤΑ Λζςβου 2021-2022» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 15 Ιουνίου 2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00, ςυνδζκθκαν μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν 
επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι 
ςυνεδρίαςθ μετά τθν υπ’ αρικ. 12/11-6-2021 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’), τθν ΚΥΑ Δ1α/Γ.Ρ.οικ.: 
71342/6.11.2020 όπωσ τροποποιικθκε με τισ ΚΥΑ Δ1α/ΓΡ.οικ. 71608/9.11.2020, 
Δ1α/ Γ.Ρ. οικ. 72687/12.11.2020, Δ1α/ Γ.Ρ. οικ.72989/14.11.2020 και Δ1α/ Γ.Ρ. 
οικ.73325/16.11.2020, τθν αρικ. Δ1α/ΓΡ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Βϋ 5486) ΚΥΑ . 
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυνδζκθκαν μζςω τθλεδιάςκεψθσ και διλωςαν παρόντα εννζα (9) μζλθ και 
ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 

2. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ 2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΣΣΗΣ 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ 3. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ 

4. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 4. ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

5. ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ 5. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ 

7. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

8. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

9. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (αναπλ.)   

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. 
 

Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκαν τα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ  κζματα 
λόγω του κατεπείγοντοσ χαρακτιρα τουσ. 

 
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 12ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο 

ςτθ Γενικι Διευκφντρια θ οποία ενθμερϊνει τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ με κζμα: α) τθν ζγκριςθ μελζτθσ και του τρόπου ανάκεςθσ τθσ 
προμικειασ «Ρρομικεια γάλακτοσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΥΑ Λζςβου 2021-
2022» και β) τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ «Ρρομικεια γάλακτοσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΥΑ Λζςβου 2021-
2022». 
 

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 ιδρυτικοφ νόμου Ν. 1069/1980 «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςίν 

Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) 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 το βιβλίο ΙΙ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από 
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ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ. 1.9(α) , 224,328. 

3. Το άρκρο τθσ Κλαδικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ ΡΟΕ-ΔΕΥΑ, ςτο οποίο 
αναφζρεται ότι: «Σε όςουσ εργαηόμενουσ χορθγείτο ζνα λίτρο γάλα θμερθςίωσ 
ζωσ το ζτοσ 2009 ςυνεχίηεται να χορθγείται κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ 
κλαδικισ ςφμβαςθσ» 

4. Τθν 53361 ΚΥΑ *ΦΕΚ 1503/Β/2006 Ραροχι µζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και µζτρα προλθπτικισ ιατρικισ) όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε µε τθν 31119 ΚΥΑ(ΦΕΚ 990/Β/2008)+ και µε τθν 36586 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1323/Β/30-07-2007) και (ΦΕΚ441/2003 χοριγθςθ ειδϊν ατομικισ προςταςίασ 
ςε υπαλλιλουσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και µζτρα προλθπτικισ 
ιατρικισ) 

5. Τουσ Προυσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και ιδιαίτερα των άρκρων 79 και 
80. 

6. Το με αρικ. πρωτ. 7246/04-06-2021 ζγγραφο του Τμιματοσ Ρροςωπικοφ τθσ 
ΔΕΥΑ Λζςβου ςχετικά με τον ακριβι αρικμό των δικαιοφχων. 

7. Τθ με αρικμ. 61/2021 μελζτθ προμικειασ «Ρρομικεια γάλακτοσ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΥΑ Λζςβου 2021 - 2022», όπωσ ςυνζταξε το 
Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ ΔΕΥΑ Λζςβου 

8. Πτι ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε 16.345,64€ (χωρίσ Φ.Ρ.Α) 
και ςυνεπϊσ ςυντρζχει ο λόγοσ εφαρμογισ του άρκρου 328 για τθν απευκείασ 
ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

9. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια γάλακτοσ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΥΑ Λζςβου 2021 - 2022»,  προχπολογιςμοφ 
16.345,64€ χωρίσ το Φ.Ρ.Α., όπωσ ςυντάχκθκε από το Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ 
ΔΕΥΑΛ 

II. Εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ υπό τον τίτλο «Ρρομικεια γάλακτοσ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΥΑ Λζςβου 2021-2022», προχπολογιςμοφ 
16.345,64€ χωρίσ το Φ.Ρ.Α., με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 328, ςε 
προμθκευτι φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά 
προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 7.000,00 € για τθν 
πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2021 για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ «Ρρομικεια γάλακτοσ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ΔΕΥΑ Λζςβου 2021 - 2022» από τουσ κωδικοφσ: 

Κ.Α.: 60.02.123.01        ποςό: 7.000,00 € 
Κ.Α.: 54.00.600.00        ποςό:    630,00 € (Φ.Ρ.Α.) 
Α.Α.Υ.: 672/14-06-21      (ΑΔΑ: Ε1ΚΡΟΚΡΛ-ΔΞΞ) 
 

 Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό του οικονομικοφζτουσ 
2022 
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Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 287/2021 

 
Στθν 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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