
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 6/29-3-2022 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  103/2022 

 

ΘΕΜΑ 3ο Θ/Δ:   α) Ζγκριςη των Σευχϊν Μελζτησ και όρων διακήρυξησ τησ 
υπηρεςίασ «Μείωςη παραγωγήσ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητασ ΔΕΤΑΛ» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την υπηρεςία «Μείωςη 
παραγωγήσ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητασ ΔΕΤΑΛ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 29 Μαρτίου 2022, 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. 6/24-3-2022 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). 
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυμμετείχαν και διλωςαν παρόντα  ζντεκα (11) μζλθ και ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

2. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ 2. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 3. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΜΕΩ 
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ 

4. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 

4. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ   

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ   

6. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ   

7. ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ   

8. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ   

9. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

11. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΗΕΣΚΟΣ (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, και πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ, ο Ρρόεδροσ καλεί τθν κα. Σθφάκθ Μαρία για να αναφζρει τισ 
απόψεισ τθσ ςχετικά με το 19ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και ςτθ 
ςυνζχεια αποχωρεί. 

 Το μζλοσ του Δ.Σ. κ. Ράπποσ Κωνςταντίνοσ, προςιλκε ςτθ ςυνεδρίαςθ και 
ςυμμετείχε δια ηϊςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ αναφοράσ τθσ κασ Σθφάκθ 
Μαρίασ ςχετικά με το  19ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  

 Το αναπλθρωματικό μζλοσ του Δ.Σ. κ. Φραντηζςκοσ Ραραςκευάσ, προςιλκε 
ςτθ ςυνεδρίαςθ και ςυμμετείχε δια ηϊςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ 
του 13ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
 

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

Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 3ο 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 των Τευχϊν Μελζτθσ και όρων διακιρυξθσ τθσ 
υπθρεςίασ «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ» και β) τθν 
ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ για τθν υπθρεςία «Μείωςθ παραγωγισ 
ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ». 
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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. 4412/16 (αρ. φφλλου 147/τεφχοσ πρϊτο/8-12-2016) 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & ειδικότερα τισ διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ 
και ειδικότερα το άρκρο 2 «Οριςμοί (άρκρο 2 και άρκρο 33 περ. 1 εδάφιο βϋτθσ 
Οδθγίασ 2014/ΕΕ και άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ)» παρ.1 περιπτ. 9(α) & 
παρ.3 περιπτ. 6(β). 

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

4. Πτι ο κφριοσ ςτόχοσ του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ (ΚΥΑ 50910/2727/2003) ειδικά για 
τθν αφυδατωμζνθ ιλφ προερχόμενθ από Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
(ΕΕΛ) είναι θ επίτευξθ υψθλοφ ποςοςτοφ αξιοποίθςθσ με αντίςτοιχθ μείωςθ 
του ποςοςτοφ τελικισ διάκεςθσ. 

5. Πτι θ εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ βιοενίςχυςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
παραγωγι πλιρουσ ςτακεροποιθμζνθσ ιλφοσ κακϊσ και τθ μείωςθ τθσ 
ποςότθτασ, θ οποία κυμαίνεται ςε ποςοςτό από 70% ζωσ και 90%, εφαρμόηεται 
με ικανοποιθτικά αποτελζςματα ςτισ Ε.Ε.Λ. Μυτιλινθσ. 

6. Τθ με αρικμό 15/2022 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ ςτισ 
Ε.Ε.Λ. αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ», προχπολογιςμοφ 160.000,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

7. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ», προχπολογιςμοφ 160.000,00 € χωρίσ το Φ.Ρ.Α., όπωσ 
ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΔΕΥΑΛ. 

II. Εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ» μετά από "Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό" και με 
κριτιριο ανάκεςθσ "τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
με βάςθ τθν τιμι". 

III. Εγκρίνει τθ "Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ" για τθν επιλογι 
αναδόχου τθσ υπθρεςίασ «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ». 
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IV. Εγκρίνει τθ δθμοπράτθςθ τθσ υπθρεςίασ «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ». 

V. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 53.000,00  € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 
για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ 
ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2022 για τθν πλθρωμι τθσ υπθρεςίασ «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ 
ςτισ Ε.Ε.Λ. αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ» από τον κωδικό: 
Κ.Α.: 61.04.000.01              ποςοφ: 53.000,00 €  
Κ.Α.: 54.00.600.00              ποςοφ: 12.720,00 €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.:  384/24-3-22     (ΑΔΑ: ΨΞΙΞΟΚΡΛ-349) 

Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό του οικονομ. ζτουσ 2023. 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 103/2022 

 
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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