
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 19/2-11-2021 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  527/2021 

 

ΘΕΜΑ 5ο Θ/Δ:   Ζγκριςη όρων διακήρυξησ για τη ςυλλογή ελαιοκάρπου 
παραγωγήσ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 2 Νοεμβρίου 2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 18:00, ο Ρρόεδροσ του 
Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ κάλεςε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν 
επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι 
μεικτι (δια ηϊςθσ και ταυτόχρονα με τθλεδιάςκεψθ) ςυνεδρίαςθ, μετά τθν υπ’ 
αρικ. 19/29-10-2021 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». 
Στθ ςυνεδρίαςθ ζχουν προβλεφκεί και τθροφνται τα απαραίτθτα μζτρα που 
προβλζπει θ ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 58531/25-9-2021 (ΦΕΚ Β' 4441) και θ εγκφκλιοσ 
του Υπουργείου Εςωτερικϊν με  αρικ. 643/Α.Ρ.69472/24-9-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-
Ο5). 
 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυμμετείχαν και διλωςαν παρόντα  δζκα (10) μζλθ και ειδικότερα: 
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ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 

3. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ 3. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

4. ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ 4. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ 5. ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΣΣΗΣ 

6. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

7. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (αναπλ.)   

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΜΕΩ 
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ   

  

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ   

9. ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

10. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ   

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. 

 
 Το  μζλοσ του Δ.Σ. κ. Ράπποσ Κωνςταντίνοσ προςιλκε ςτθ ςυνεδρίαςθ κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του 1ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
 
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 5ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο ςτθ 

Γενικι Διευκφντρια θ οποία ενθμερϊνει τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν πρόταςθ ζγκριςθσ 
των όρων διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςυγκομιδι και 
εκποίθςθ ελαιόκαρπου παραγωγισ 2021, του ελαιοκτιματοσ που βρίςκεται 
παράπλευρα τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Μυτιλινθσ, ςτθν περιοχι Καρά -
Τεπζ. 
 

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 ΡΔ 270/81 και των άρκρων 186 παρ.5, 199 παρ. 1 και 201 του 
Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ Α’) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν 
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3. Τθν αρικ. 1/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΕΧΟΚΡΛ-ΥΣ3) απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ. 
4. Τθ διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για ηην ζσγκομιδή και εκποίηζη 

ελαιόκαρποσ  παραγωγής 2021. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για ηην 

ζσγκομιδή και εκποίηζη ελαιόκαρποσ  παραγωγής 2021 
II. Η επιτροπι διεξαγωγισ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για ηην ζσγκομιδή και 

εκποίηζη ελαιόκαρποσ παραγωγής 2021 είναι θ Επιτροπι Διαγωνιςμϊν 
Γενικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΔΕΥΑΛ, που ορίςτθκε με τθν αρικ. 1/2021 Απόφαςθ του 
ΔΣ τθσ ΔΕΥΑΛ (ΑΔΑ: 9ΜΕΧΟΚΡΛ-ΥΣ3). 

III. Ορίηει καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν Τρίτθ 9 Νοεμβρίου 
2021 και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 527/2021 

 
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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