
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 13/5-5-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου που 
πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ τθλεφωνικϊν – θλεκτρονικϊν μζςων 

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  194/2020 

 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΣΟ Η/Δ:  Ενημζρωςη Δ.. ΔΕΤΑΛ για την απαλλαγή φοιτητών από 
τα τζλη Υδρευςησ αποχζτευςησ 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 5 Μαΐου 2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00 μ.μ. επικοινϊνθςαν 
τθλεφωνικά και με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και 
Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ μετά τθν υπ’ αρικ.  13/30-4-2020 
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’)και τθσ με αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εςωτερικϊν 
(ΑΔΑ:6ΩΡΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 

Διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) μελϊν 
επικοινϊνθςαν με τθλεφωνικά – θλεκτρονικά μζςα με τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και διλωςαν παρόντα δεκατζςςερα (14), δθλαδι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ   

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΜΟΣ   

4. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΗΣ   
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5. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ   

6. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

7. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

8. ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ   

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

10. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ   

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ   

12. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   

13. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΣΙΝΙΑΣ   

14. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ   

 
Στθ διαδικαςία τθσ δια τθλεφωνικϊν – θλεκτρονικϊν μζςων ςυνεδρίαςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑΛ δεν ςυμμετείχε το μζλοσ του Δ.Σ. κ. Νικόλαοσ 
Ιππειϊτθσ, ο οποίοσ απζςτειλε μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα των πρακτικϊν τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. ειςθγικθκε ςε κάκε ζνα από τα δεκατζςςερα (14) μζλθ τθ 
ςυηιτθςθ του παρακάτω κζματοσ εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ, λόγω του 
κατεπείγοντοσ  χαρακτιρα του: 

1. Ενθμζρωςθ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ για τθν απαλλαγι φοιτθτϊν από τα τζλθ Φδρευςθσ 
αποχζτευςθσ 

Τα ςυμμετζχοντα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζκριναν ότι το προτεινόμενο 
κζμα ζχει κατεπείγον χαρακτιρα και δζχτθκαν να ςυηθτθκεί ςτθ ςθμερινι 
ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ., με τθλεφωνικά – θλεκτρονικά μζςα ωσ ζκτακτο.  

Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ ςε κάκε ζνα από τα δεκατζςςερα (14) μζλθ το 1ο 

κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ ενθμερϊνει για το ζγγραφο του Δθμάρχου Διμου 
Μυτιλινθσ με κζμα τθν απαλλαγι φοιτθτϊν από τα τζλθ Φδρευςθσ αποχζτευςθσ. 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 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 Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου που προβλζπουν ρυκμίςεισ για τα 
μζτρα αντιμετϊπιςθσ ηθτθμάτων που προκφπτουν από τθν πανδθμία του 
κορωνοϊοφ Covid-19. 

3. Τθν αρικ. 25/2020 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ  με τθν οποία ορίηεται θ 
Επιτροπι για τθν εξζταςθ Οικονομικϊν κεμάτων δθμοτϊν, τθσ ΔΕΥΑΛ. 

4. Το με αρικ. πρωτοκ. 3751/13-4-20 ζγγραφο Διμου Μυτιλινθσ. 
5. Το ζγγραφο που απζςτειλε με μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ το μζλοσ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Ραναγιϊτθσ Ανδριϊτθσ, με τισ κζςεισ του επί 
των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 
των πρακτικϊν τθσ παροφςασ ςυνεδρίαςθσ. 
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6. Τθ με αρ. πρωτ. 4465/5-5-2020 διλωςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Για το χρονικό διάςτθμα Μαρτίου, Απριλίου  και Μαΐου 2020 που ιςχφουν τα 
κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ 
του κορωνοϊοφ Covid-19 και τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ, αφοφ πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου περί 
μίςκωςθσ ακινιτων, να διαγραφοφν οι υποχρεϊςεισ των λογαριαςμϊν φδρευςθσ 
πζραν τθσ πάγιασ κατανάλωςθσ ςτουσ φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου που κα 
το αιτθκοφν. 
Η Επιτροπι εξζταςθσ Οικονομικϊν κεμάτων δθμοτϊν, αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τα 
ειςοδθματικά κριτιρια και ζντυπο αναςτολισ εργαςιϊν γονζα λόγω πανδθμίασ 
(covid-19), κα ειςθγθκεί ςχετικά ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
  
 

Η απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 194/2020 

 
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 ΜΕΛΗ 
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