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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  12/24-07-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 105/2014 Θέμα:  «Ανάθεση  ελεγκτικών  φυσικοχημικών 

αναλύσεων πόσιμου νερού έτους 2014-2015»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 24 Ιουλίου 
2014  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική 
συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2617/21-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 
191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
6 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Χρυσοχόου Παύλος 3. Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Λεμονάκη Χρύσα 4. Κεσίδη Αναστασία

5
.

Αντωνιάδου Μαρία 5. Χριστοφόρου Γεώργιος

6
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  Διοικητικών  &  Οικ.  Υπηρεσιών  κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι  σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν.  1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό  Συμβούλιο… διαχειρίζεται  την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….».

Σύμφωνα με τη Υ2/2600/2001 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε  με την υπ αριθμ.  ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 
50378/26-4-2007  ΚΥΑ  κρίνεται   απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  αναλύσεων  που  αφορούν  τις 
παραμέτρους  της  ελεγκτικής  παρακολούθησης του  ποιοτικού  ελέγχου  του  νερού  ανθρώπινης 
κατανάλωσης και ως εκ τούτου του φυσικοχημικού ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Με την με αριθμό 86/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η εκτέλεση 
των εργασιών ελέγχου του πόσιμου νερού του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα των παραμέτρων της 
ελεγκτικής παρακολούθησης του ποιοτικού ελέγχου του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και ως εκ 
τούτου του φυσικοχημικού ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού από ιδιωτικό εργαστήριο με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συγκεκριμένα  θα  πραγματοποιείται  φυσικοχημικός  έλεγχος  σε  δείγματα  νερού  που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση με βάση την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ ως εξής:

- Ελεγκτική Παρακολούθηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Βαρέων Μετάλλων 25 δείγματα x 
1φορά 

- Ελεγκτική Παρακολούθηση των Οργανικών Παραμέτρων 28 δείγματα x 1φορά



Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  προσφορές,  σχετικά  με  την 
πραγματοποίηση αναλύσεων που αφορούν τις παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης του 
ποιοτικού  ελέγχου  του  νερού  ανθρώπινης  κατανάλωσης  και  ως  εκ  τούτου  του  φυσικοχημικού 
ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού των κάτωθι εργαστηρίων:

• ΚΕ.ΠΑ.ΜΑΧ Α.Ε. με ποσό δαπάνης 380,00€/δείγμα για την Ελεγκτική Παρακολούθηση 
Φυσικοχημικών Παραμέτρων και 730,00€/δείγμα για την Ελεγκτική Παρακολούθηση 
των Οργανικών Παραμέτρων

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ποσό δαπάνης 300,00€/δείγμα για 
την Ελεγκτική Παρακολούθηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων και 375,00€/δείγμα για 
την Ελεγκτική Παρακολούθηση των Οργανικών Παραμέτρων

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΟΥΝΑΡΗ  με  ποσό  δαπάνης  380,00€/δείγμα  για  την  Ελεγκτική 
Παρακολούθηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων και 850,00€/δείγμα για την Ελεγκτική 
Παρακολούθηση των Οργανικών Παραμέτρων

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά από  διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

1. Την απευθείας ανάθεση  πραγματοποίησης των αναλύσεων που αφορούν τις παραμέτρους της 
ελεγκτικής παρακολούθησης του ποιοτικού ελέγχου του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και ως 
εκ τούτου του φυσικοχημικού ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Θέρμης με βάση 
την  Υ2/2600/2001  ΚΥΑ όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει   στο Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημείας 
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται φυσικοχημικός έλεγχος σε δείγματα νερού που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση ως εξής:

- Ελεγκτική Παρακολούθηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Βαρέων Μετάλλων 25 δείγματα x 
1φορά 

- Ελεγκτική Παρακολούθηση των Οργανικών Παραμέτρων 28 δείγματα x 1φορά
- Έκτακτες αναλύσεις (εφ όσον απαιτηθούν)

καθώς και σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της προσφοράς του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Η  συνολική  δαπάνη  των  εργασιών  ορίζεται  σε  είκοσι  χιλιάδες  (20.000,00€)πλέον  του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.,συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων υπέρ Ε.Ε.  Α.Π.Θ. και των εκτάκτων 
αναλύσεων (εφ όσον απαιτηθούν).
3. Η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση κάθε φορά των αποτελεσμάτων 
των αναλύσεων 
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης.

          
     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 12 απόφαση 105/24-07-2014

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                                                  
                                                                                                ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
---------------------------------------------------------------

Στη Θέρμη σήμερα την 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 η υπογεγραμμένη Κωστίκα Μαρία, 
Γραμματέας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισμένο μέρος (εξώθυρα) 
της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  την  υπ’  αριθμ.  105/2014  Α.Δ.Σ.  σχετικά  με  :« Ανάθεση  ελεγκτικών 
φυσικοχημικών αναλύσεων πόσιμου νερού έτους 2014-2015».

Η τοιχοκόλληση έγινε μπροστά στους μάρτυρες που υπογράφουν :
1.Καραμβαλάση Γεωργία
2.Ζωντανού Μαρία

Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.

Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Οι μάρτυρες
1.

   2.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
-----------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531
Πληροφορίες: κ. Κωστίκα Μαρία          
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