
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 15/24-8-2021 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου που 
πραγματοποιικθκε μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  389/2021 

 

ΘΕΜΑ 6ο Θ/Δ:   α) Ζγκριςη μελζτησ και των όρων διακήρυξησ τησ προμήθειασ 
«Προμήθεια ηλεκτρικοφ ρεφματοσ» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ τησ προμήθειασ «Προμήθεια 
ηλεκτρικοφ ρεφματοσ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 24 Αυγοφςτου 2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 19:00, 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. 15/20-8-2021 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. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ 

3. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ 3. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

4. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ 4. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 

6. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ 6. ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ 

7. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

9. 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. 
 
 Το μζλοσ του Δ.Σ. κα. Αλεξανδρι Διμθτρα, προςιλκε ςτθ ςυνεδρίαςθ κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του 25ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
 Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. αποχωρεί από τθ ςυνεδρίαςθ αμζςωσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυηιτθςθσ του 25ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ οπότε 
και αναλαμβάνει προεδρεφων ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. κ. Αλάνθσ Γεϊργιοσ. 

 
Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 6ο 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 των όρων διακιρυξθσ τθσ 
προμικειασ «Ρρομικεια θλεκτρικοφ ρεφματοσ» και β) τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια θλεκτρικοφ ρεφματοσ» 
 

Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, θ οποία λόγω τεχνικοφ 
προβλιματοσ δεν κατζςτθ εφικτι θ μαγνθτοφϊνθςθ τθσ, 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 
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Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & ειδικότερα τισ διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει από το νόμο 4782/2021, όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει από το νόμο 4782/2021. 

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. Πτι θ ΔΕΥΑΛ μπορεί να προςφεφγει ςτθν ανοικτι ι ςτθν κλειςτι διαδικαςία ι 
ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ με προθγοφμενθ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ι 
ςτον ανταγωνιςτικό διάλογο, ςφμφωνα με το άρκρο 263 του Ν. 4412/2016. 

6. Το άρκρο 311 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το οποίο, κριτιριο ανάκεςθσ των 
ςυμβάςεων  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά α) 
με βάςθ τθν τιμι ι β) με βάςθ το κόςτοσ με χριςθ μεκόδου προςζγγιςθσ του 
κόςτουσ – αποτελεςματικότθτασ. 

7. Τθ με αρικμό 46/2021 μελζτθ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ», προχπολογιςμοφ 2.157.548,53 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.). 

8. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.157.548,53 € χωρίσ 
ΦΡΑ αναλυόμενο ςε: 

 
9. Πτι θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 

οικονομικι άποψθ προςφοράσ, μόνο βάςει τιμήσ που κα δοκεί για το ςφνολο 
του προχπολογιςμοφ, για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

10. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

Πίνακασ 1 

α.α 
Περιγραφή 
Σιμολογίου 

Πλήθοσ 
Παροχϊν 

Εκτιμϊμενη 
καταναλιςκό

μενη 
ποςότητα 

(kWh) 

Εκτιμϊμενη 
ςυνολική 

χρζωςη ανά 
είδοσ 

τιμολογίου 

Εκτιμϊμενη  
υνολική 
Χρζωςη 

1 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ21 214 1.636.006,00 205.930,31 

2.157.548,53 
2 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22 129 8.304.032,00 1.335.713,24 

3 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23 6 143.360,00 19.217,55 

4 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΓ 
(Μζςθ Τάςθ) 4 5.378.378,00 596.687,43 

Φ.Π.Α   85.866,70 

υνολική Δαπάνη 2.243.415,23 
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια θλεκτρικοφ ρεφματοσ», 
προχπολογιςμοφ 2.157.548,53 € χωρίσ το Φ.Ρ.Α., όπωσ ςυντάχκθκε και 
κεωρικθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ. 

II. Εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια θλεκτρικοφ ρεφματοσ» 
μετά από "Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό" και με κριτιριο ανάκεςθσ "τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι". 

III. Εγκρίνει τθ "Διακιρυξθσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ" για τθν 
επιλογι αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ». 

IV. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 100,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 
για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων 
τθσ ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2021 για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ «Ρρομικεια 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ» από τον κωδικό: 

Κ.Α.: 62.50.010.00        ποςοφ: 100,00 € 
Κ.Α.: 54.00.600.00        ποςοφ:     4,00 €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 887/24-8-21       (ΑΔΑ:ΨΞΥΟΚΡΛ-ΘΟΧ) 
 
Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τουσ προχπολογιςμοφσ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2022 και 2023. 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 389/2021 

 
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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