
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 7/29-3-2021 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου που 
πραγματοποιικθκε μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  140/2021 

 

ΘΕΜΑ 4ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςη μελζτησ και του τρόπου ανάθεςησ τησ γενικήσ 
υπηρεςίασ  «Αποφράξεισ αποχετευτικϊν αγωγϊν-καθαριςμόσ φρεατίων 
αντλιοςταςίων και εςχαρϊν κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δημοτικϊν 
Ενοτήτων Ευεργζτουλα, Πλωμαρίου, Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρόπολησ Θερμήσ 
και Καλλονήσ» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ τησ γενικήσ υπηρεςίασ    
«Αποφράξεισ αποχετευτικϊν αγωγϊν-καθαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων 
και εςχαρϊν κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δημοτικϊν Ενοτήτων 
Ευεργζτουλα, Πλωμαρίου, Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρόπολησ Θερμήσ και 
Καλλονήσ» 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 29 Μαρτίου 2021, θμζρα Δευτζρα 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. 7/24-3-2021 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 . 
 

ΑΔΑ: 9ΥΝΧΟΚΠΛ-ΤΗΘ



Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυνδζκθκαν μζςω τθλεδιάςκεψθσ και διλωςαν παρόντα οχτϊ (8) μζλθ και 
ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

3. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ 3.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 4. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ 

5. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ 

6. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 6. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

7. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ 7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΣΙΝΙΑΣ 

8. ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ 
(αναπλθρωματικό μζλοσ) 

   

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. Μπουροφσ Θεόδωροσ προςιλκε κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυηιτθςθσ του 1ου κζματοσ εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ 
 

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

 
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 4ο 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) Ζγκριςθ μελζτθσ και του τρόπου ανάκεςθσ τθσ γενικισ 
υπθρεςίασ «Αποφράξεισ αποχετευτικϊν αγωγϊν -κακαριςμόσ φρεατίων 
αντλιοςταςίων και εςχαρϊν κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων 
Ευεργζτουλα, Ρλωμαρίου, Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρόπολθσ Θερμισ και Καλλονισ» και 
β) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ γενικισ υπθρεςίασ   «Αποφράξεισ 
αποχετευτικϊν αγωγϊν -κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν 
κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ευεργζτουλα, Ρλωμαρίου, 
Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρόπολθσ Θερμισ και Καλλονισ». 
 

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 
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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 
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. Πτι ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ, εργαςίεσ που εμπίπτουν ςτα 
ςυνικθ κακικοντα των υπαλλιλων τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ οικείεσ 
οργανικζσ διατάξεισ,  δεν επιτρζπεται να ανατίκενται ςε τρίτουσ, με 
αποτζλεςμα τθν αδικαιολόγθτθ οικονομικι επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ 
τουσ. Είναι δε κατ’ εξαίρεςθ δυνατι, ςτο  βακμό  που  αυτό  επιβάλλεται  από  
τισ  αρχζσ  τθσ αναγκαιότθτασ  και τθσ αποδοτικότθτασ, θ ανάκεςθ ςε τρίτουσ 
ιδιϊτεσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπά, είτε εργαςιϊν, ειδικισ φφςθσ, για τθν 
εκτζλεςθ των οποίων απαιτείται προςωπικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 
εμπειρία, που δεν διακζτει, ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το ιδθ 
υπθρετοφν προςωπικό, είτε εργαςιϊν, που εμπίπτουν μεν ςτα κακικοντα του 
υπθρετοφντοσ προςωπικοφ, το οποίο όμωσ, εν όψει των εκάςτοτε 
ςυγκεκριμζνων πραγματικϊν ςυνκθκϊν, δεν επαρκεί ι αδυνατεί να εκτελζςει, 
είτε, τζλοσ, εργαςιϊν που απαιτοφν τθ χριςθ τεχνικϊν μζςων που δεν διακζτει 
θ αρμόδια υπθρεςία (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Ρράξθ 89/2016 κ.α.). 

4. Πτι θ ΔΕΥΑΛ ζχει αρμοδιότθτα ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Ενότθτεσ - 
Κοινότθτεσ των Διμων Μυτιλινθσ και Δυτικισ Λζςβου και το υπάρχων 
εργατοτεχνικό προςωπικό και ο υπάρχων μθχανικόσ εξοπλιςμόσ δεν επαρκεί για 
τθν εξυπθρζτθςθ των κακθμερινϊν αναγκϊν που προκφπτουν. Για να 
καλυφκοφν οι ανάγκεσ  τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ όπου οι αποςτάςεισ από τθν 
ζδρα τθσ ΔΕΥΑΛ είναι  40χιλ. ζωσ 50 χιλ. είναι αναγκαία θ μίςκωςθ του  
μθχανικοφ εξοπλιςμοφ για τθν αποκατάςταςθ  των βλαβϊν που 
παρουςιάηονται ςτα δίκτυα τθσ φδρευςθσ και τθσ αποχζτευςθσ. 

5. Τθ με αρικμό 27/21 μελζτθ γενικισ υπθρεςίασ «Αποφράξεισ αποχετευτικϊν 
αγωγϊν -κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν κεντρικϊν 
αντλιοςταςίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ευεργζτουλα, Ρλωμαρίου, Γζρασ, 
Αγιάςου, Λουτρόπολθσ Θερμισ και Καλλονισ», προχπολογιςμοφ 19.756,00 € 
(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

6. Πτι ο προχπολογιςμόσ τθσ γενικισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 19.756,00 € (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α) και ςυνεπϊσ ςυντρζχει ο λόγοσ εφαρμογισ του άρκρου 328 για τθν 
απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

7. Τισ διατάξεισ του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α/11-4-12) «υκμίςεισ για τθν τοπικι 
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ 
Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 6, 
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 του Ν.4585/18, ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 
«Πμοιεσ ι ομοειδισ δαπάνεσ, δφνανται να εγγραφοφν ςε ξεχωριςτζσ πιςτϊςεισ, 
κατά Ειδικό Φορζα και ΚΑΕ, ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ 
ι του Διμου ι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεςτοφν αυτοτελϊσ, εφόςον αφοροφν ςε 
διαφορετικζσ περιφερειακζσ ι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, αντιςτοίχωσ». 
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8. Πτι τα υπάρχοντα μθχανιματα-οχιματα τθσ ΔΕΥΑΛ  δεν επαρκοφν για να 
καλφψουν τισ ανάγκεσ του τακτικοφ κακαριςμοφ των αντλιοςταςίων και τισ 
αποφράξεισ των αποχετευτικϊν δικτφων κρίνεται απαραίτθτθ θ ανάκεςθ τθσ 
υπθρεςίασ «Αποφράξεισ αποχετευτικϊν αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων 
αντλιοςταςίων και εςχαρϊν κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων 
Ευεργζτουλα, Ρλωμαρίου, Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρ. Θερμισ και Καλλονισ». 

9. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ παροχισ τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Αποφράξεισ 
αποχετευτικϊν αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν 
κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ευεργζτουλα, Ρλωμαρίου, 
Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρόπολθσ Θερμισ και Καλλονισ» όπωσ ςυντάχκθκε και 
κεωρικθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ, προχπολογιςμοφ 19.765,00€ 
(χωρίσ Φ.Ρ.Α) 

II. Εγκρίνει τθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο 
«Αποφράξεισ αποχετευτικϊν αγωγϊν-κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και 
εςχαρϊν κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ευεργζτουλα, 
Ρλωμαρίου, Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρ. Θερμισ και Καλλονισ», προχπολογιςμοφ 
19.765,00€ (χωρίσ Φ.Ρ.Α), με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 328, ςε πάροχο 
υπθρεςίασ φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά 
προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 14.000,00  € (χωρίσ ΦΡΑ) για 
τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ 
ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2021 για τθν πλθρωμι τθσ γενικισ υπθρεςίασ «Αποφράξεισ 
αποχετευτικϊν αγωγϊν -κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων και εςχαρϊν 
κεντρικϊν αντλιοςταςίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ευεργζτουλα, Ρλωμαρίου, 
Γζρασ, Αγιάςου, Λουτρόπολθσ Θερμισ και Καλλονισ»  από τον κωδικό: 
Κ.Α.:62.07.012.12  ποςοφ: 2.200,00 € 
Κ.Α.:62.07.012.13  ποςοφ: 2.800,00 € 
Κ.Α.:62.07.012.11  ποςοφ: 2.500,00 € 
Κ.Α.:62.07.012.09  ποςοφ: 2.500,00 € 
Κ.Α.:62.07.012.02  ποςοφ: 2.000,00 € 
Κ.Α.:62.07.012.07  ποςοφ: 2.000,00 €  
Κ.Α.:54.00.600.00  ποςοφ: 2.380.00 €  (Φ.Ρ.Α) 
Α.Α.Υ.:476/29-3-21              (ΑΔΑ: ΝΔΣΟΚΡΛ-ΘΨ3) 
 

Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2022 
 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 140/2021 

 
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 ΜΕΛΘ 
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