
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
          ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ – Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 24ης Συνεδρίασης 2019 

 
Αριθμ. Απόφ. : 284/2019 
 
«Παραλαβή μελέτης, έγκριση διενέργειας, διάθεση πίστωσης και καθορισμός τρόπου 
υλοποίησης Παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019), αριθμός μελέτης 63/2019, προϋπολογισμού 2.238,70Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»  

 
Στη Χαλάστρα σήμερα την 05η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 7.00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα που εδρεύει στη Χαλάστρα, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από 
την με αριθμό 3623/29-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε 
καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8), και 
απόντα τρία (3). 

Παρόντες Απόντες 
1. Σταματάκης Σπυρίδων   1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Ναζλίδης Χρήστος                2. Βαχτσαβανίδου Αλεξάνδρα 
3. Αλμπάνης Θεοφάνης   3. Μητολίδης Σωτήρης 
4. Βαλάρης Θεόδωρος  
5. Παππάς Αθανάσιος  
6. Καμανάς Δημήτριος  
7. Πιάρας Αστέριος  
8. Παπαδράγκα Ευαγγελία  

  Οι οποίοι δεν προσήθλαν αν και                     
προσκλήθηκαν νόμιμα 

 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ 

Δήμου Δέλτα Γεμενετζής Δημήτριος 
Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παρίσταται η διοικητική υπάλληλος της 

ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα κα. Μουλασιώτου Αναστασία.  
 

Ο Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις : 
 του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’191/23-08-1980) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου 4483/2017, (ΦΕΚ 107Α/2017) «Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη 
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» 

 της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)  

 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). (Άρθρο 1 παράγραφος 1, του Ν. 1069/80 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017) 
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 Άρθρο 1 παράγραφος 3, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017) 
 Άρθρο 22 παράγραφος 2, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017) 
 Άρθρο 5 παράγραφος 2στ, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017) 
 Άρθρο 5 παράγραφος 1, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017). 
 Την παράγραφο 2β του άρθρου 1, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016),  

 Το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338). 
 το άρθρο 224, παράγραφοι 2 α και γ του Ν. 4412/2016 
 το άρθρο 230 «Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του Ν.4412/2016: 
 Το άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 31, του Ν. 4412/2016, άρθρα 118 για 

αναθέτουσες αρχές και 328 για αναθέτοντες φορείς. 
 το άρθρο 296 και 330 (παρ. 3) του Ν. 4412/2016 
 Το άρθρο 1 και τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν 4412/2016 και ειδικότερα: 
 Το άρθρο 334 «Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία», του βιβλίου ΙΙ 

σύμφωνα με το οποίο: Κατά την εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται α) οι διατάξεις 
του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του 
Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221), γ) οι όροι της 
σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 Την παράγραφο 6 του άρθρου 1, σύμφωνα με την οποία: Οι διατάξεις των άρθρων 
200 έως 220 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών των περιπτώσεων α' … και β' (συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338) της παραγράφου 2, 
συμπληρωματικά προς τις διατάξεις … του Μέρους Β' του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 
338). 

 Επιπλέον τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α’ 147), για τις οποίες ρητά ορίζεται η ισχύς τους για συμβάσεις του βιβλίου ΙΙ ή 
παραπέμπει σ’ αυτές το Βιβλίο ΙΙ. 
Καθώς και 

 Το άρθρο 116 παρ.1 του Ν. 4555/18 περί Υποχρεωτικού Ελέγχου Νομιμότητας 
 -Το άρθρο 131 παρ.1 του Ν. 4555/18, περί εποπτείας των ΟΤΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας 

της ΑΥΕ ΟΤΑ- Μετάταξη στην ΑΥΕ  ΟΤΑ προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων- 
Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ ΟΤΑ. 

 - Το άρθρο 132 παρ.1 του Ν. 4555/18 «Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις του 
κεφαλαίου Ζ» 

 -Το άρθρο 283 του Ν. 4555/18 περί έναρξης ισχύος 
 το Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/08.08.16 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 

με τις λοιπές διατάξεις και όπως ισχύει μέχρι σήμερα 

Τις διατάξεις για την οικονομική διαχείριση στις Δ.Ε.Υ.Α.: 
 

 Του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’191/23-8-1980) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4483/2017, άρθρο 17 παράγραφος 1 και άρθρο 5 παράγραφος 2 περίπτωση ε,  

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143/28-06-
2014), 

 Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145/05-08-
2016) όπως ισχύει. 

 Του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων 
και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/15-06-1959). 

 Της Εγκυκλίου με αριθμό 30 και αριθμό πρωτοκόλλου 19664/20-04-2011 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του 
Υπουργείου Οικονομικών(ΑΔΑ4ΑΓ3Κ-1) «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 
113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους 
και στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.». 
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 Της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 2/100018/0026 της 30ης Δεκεμβρίου 2016 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

Τα λοιπά έγγραφα: 
 Την με αριθμό 63/2019 θεωρημένη μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ., με τίτλο: «Παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019)», με 
σχετικούς κωδικούς CPV: 74231720-0 & 71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και 
ασφάλειας και Φυσικό της αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019), για τις λειτουργικές ανάγκες της 
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 

 Ο προϋπολογισμός δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019)», ανέρχεται στο ποσό 
1.805,40€ πλέον 433,30€ = 2.238,70Ευρώ  και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.  

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό  του έτους 2019 στον οποίο αναγράφεται   πίστωση 
στον κωδικό λογιστικής Κ.Α:  04.61.90.0011 «Αμοιβές εταιρείας τεχνικών ασφαλείας και 
γιατρού Εργασίας (2019)» 

 Το γεγονός ότι η υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019)» αφορά και το έτος 2020, για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να αναγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2020, αντίστοιχη με την υπολειπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης εντός 
του έτους 2019 και από το ρυθμό εκτέλεσης της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση 

 Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3655/04-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005960971) έγγραφη 
εισήγησή του Γενικού Διευθυντή 

 Την με αύξοντα αριθμό 215/04-12-2019 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. σύμφωνα με την οποία προτείνεται η δέσμευση και η 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.238,70€, σε βάρος του κωδικού λογιστικής Κ.Α. 
04.61.90.0011 «Αμοιβές εταιρείας τεχνικών ασφαλείας και γιατρού Εργασίας (2019)» , το 
οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. οικονομικού 
έτους 2019 για την διενέργεια της εν λόγω υπηρεσίας για το έτος 2019. 
 
Το γεγονός ότι: 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης επιτρέπει την προσφυγή στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης του άρθρου 328 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου. 
 
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα σχετικά έγγραφα και 

 
 

Εισηγείται 
1.Την έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 63/2019 θεωρημένης μελέτης της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019)», 
προϋπολογισμού 1.805,40€ πλέον 433,30€, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
2.238,70Ευρώ  €. 
2. Την έγκριση υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019)» για την κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης. 
3. Την έγκριση της δαπάνης της με αύξοντα αριθμό 215/04-12-2019 Πρότασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης, του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ., τη δέσμευση και τη 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.238,70 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 
04.61.90.0011 «Αμοιβές εταιρείας τεχνικών ασφαλείας και γιατρού Εργασίας (2019)», το 
οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. οικονομικού 
έτους 2019 για την διενέργεια της εν λόγω υπηρεσίας για το έτος 2019. 
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4. Την εγγραφή πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έτους 2020 
αντίστοιχη με την υπολειπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας, η οποία 
εξαρτάται από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης εντός του έτους 2019 και 
από το ρυθμό εκτέλεσης της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση. 
5. Ο τρόπος υλοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας να είναι με ανάδοχο. Η ανάδειξη 
αναδόχου να γίνει με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
328 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.Την έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 63/2019 θεωρημένης μελέτης της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019)», 
προϋπολογισμού 1.805,40€ πλέον 433,30€, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
2.238,70Ευρώ  €. 
2. Την έγκριση υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (2019)» για την κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης. 
3. Την έγκριση της δαπάνης της με αύξοντα αριθμό 215/04-12-2019 Πρότασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης, του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ., τη δέσμευση και τη 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.238,70 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 
04.61.90.0011 «Αμοιβές εταιρείας τεχνικών ασφαλείας και γιατρού Εργασίας (2019)», το 
οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. οικονομικού 
έτους 2019 για την διενέργεια της εν λόγω υπηρεσίας για το έτος 2019. 
4. Την εγγραφή πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έτους 2020 
αντίστοιχη με την υπολειπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας, η οποία 
εξαρτάται από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης εντός του έτους 2019 και 
από το ρυθμό εκτέλεσης της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση. 
5. Ο τρόπος υλοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας να είναι με ανάδοχο. Η ανάδειξη 
αναδόχου να γίνει με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
328 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
6. Να ζητηθεί προσφορά από την εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.- 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», για την ανωτέρω 
υπηρεσία. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 284/2019 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 

 
 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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