
     

 

 

  

 
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:  144/2021 

 

ΘΕΜΑ 8ο Θ/Δ: α) Ζγκριςη μελζτησ και τρόπου ανάθεςησ τησ γενικήσ υπηρεςίασ 
«Καθαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν 
προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςησ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότητασ ΔΕΤΑΛ και μεταφορά των προϊόντων 
καθαριςμοφ» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ τησ γενικήσ υπηρεςίασ 
«Καθαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν 
προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςησ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότητασ ΔΕΤΑΛ και μεταφορά των προϊόντων 
καθαριςμοφ» 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 29Μαρτίου 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 . 
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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 Θεόδωροσπροςιλκε κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυηιτθςθστου 1ου κζματοσ εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ 
 

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

 
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο ςτθ 

Γενικι Διευκφντριαθ οποία ενθμερϊνει τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ με κζμα: α) τθν ζγκριςθ μελζτθσ και τρόπου ανάκεςθσ τθσ γενικισ 
υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν 
προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων 
κακαριςμοφ» και β) τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ γενικισ 
υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν 
προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων 
κακαριςμοφ». 
 

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 
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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 
ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. 

3. Πτι θ ΔΕΥΑΛ αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ ςτακερϊν δικτφων 
παρζχοντασ ςτο κοινό υπθρεςίεσ ςτον τομζα παραγωγισ, μεταφοράσ και 
διανομισ πόςιμου φδατοσ. 

4. Πτι θ ΔΕΥΑΛ είναι ‘’ανακζτων φορζασ‘’ κατά τθν ζννοια του άρκρου 224 του Ν. 
4412/2016. 

5. Το άρκρο 327 «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» ςφμφωνα με το οποίο: 
I. Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ επιτρζπεται όταν θ 

εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των 
εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 

II. Για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ο ανακζτων φορζασ δθμοςιεφει 
διακιρυξθ ςφμφωνα με το άρκρο 296. Επιπρόςκετα, μπορεί να προςκαλεί 
επιπλζον και ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον 
εφόςον δραςτθριοποιοφνται τόςοι ςτθ ςχετικι αγορά. 

III. Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται εγγράφωσ. Στα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να προβλζπεται θ υποχρεωτικι ςυνυποβολι 
των εγγράφων και ςε θλεκτρονικι μορφι, με τθ χριςθ οπτικοφ δίςκου. Σε 
περίπτωςθ απόκλιςθσ μεταξφ των ζντυπων και θλεκτρονικϊν ςτοιχείων, 
κατιςχφουν αυτά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι. Οι ανακζτοντεσ 
φορείσ χρθςιμοποιοφν το Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ ι άλλα θλεκτρονικά μζςα ςε όλα τα 
ςτάδια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εφόςον αυτό προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ, δεν αποτελεί 
κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

IV. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των 
τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν 
ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

V. Οι λεπτομζρειεσ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ κακορίηονται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

6. 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». 

7. Το γεγονόσ ότι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο Τεφχοσ τθσ 
Τεχνικισ Ζκκεςθσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ και τθν 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art296
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εφρυκμθ λειτουργία των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ. 

8. Το γεγονόσ ότι το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ δεν επαρκεί και θ υπθρεςία  δεν 
είναι εξοπλιςμζνθ με μθχανιματα τα  οποία απαιτοφνται  για τθν ορκι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ των επιμζρουσ μονάδων των 
Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 

9. Tο γεγονόσ ότι το ςυμβατικό αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ 
αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και 
χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ» που 
ανατζκθκε με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 5690/04-06-2020 ςφμβαςθ από τθ ΔΕΥΑΛ,  
ολοκλθρϊνεται ςτισ 04.06.2021 με ςυνζπειεσ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των 
Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότθτασ τθσ επιχείρθςθσ αν δεν 
προβλεφκεί θ ανάκεςθ τθσ ίδιασ υπθρεςίασ εκ νζου. 

10. Τθ με αρικμό 24/21 μελζτθ γενικισ υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων 
ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, 
φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ», 
προχπολογιςμοφ  47.860,00€ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

11. Πτι ο προχπολογιςμόσ τθσ γενικισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 47.860,00€ (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α) και ςυνεπϊσ ςυντρζχει ο λόγοσ εφαρμογισ του άρκρου 327 για τθν 
διενζργεια Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

12. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ παροχισ τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κακαριςμόσ 
αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και 
χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ», όπωσ 
ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΔΕΥΑΛ, 
προχπολογιςμοφ 47.860,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α). 

II. Εγκρίνει τθ διενζργεια Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, με κριτιριο τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
προςφορά) παροχισ τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κακαριςμόσ 
αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και 
χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ». 

III. Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
παροχι τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων 
ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, 
φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ», 
προχπολογιςμοφ 47.860,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.). 

IV. Εγκρίνει τθ δθμοπράτθςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κακαριςμόσ 
αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και 
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χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ». 

V. Εγκρίνει τθνανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 10.000,00€ (χωρίσ ΦΡΑ) για 
τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ 
ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2021 για τθν πλθρωμι τθσ γενικισ υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ 
αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και 
χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ», από τον 
κωδικό: 
Κ.Α.: 62.07.080.00  ποςό : 2.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.080.04  ποςό : 1.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.080.05  ποςό : 2.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.080.07  ποςό : 1.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.080.13  ποςό : 2.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.080.12  ποςό : 1.000,00 € 
Κ.Α.: 62.07.082.11  ποςό : 1.000,00 € 
Κ.Α.: 54.00.600.00  ποςό : 1.700,00 €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 480/29-3-21           (ΑΔΑ:ΒΝ6ΟΚΡΛ-5ΝΛ) 
 
Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 144/2021 

 
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 
 

ΑΔΑ: ΩΔ6ΔΟΚΠΛ-Β6Ξ
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