
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/10-03-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 45/2015 Θέμα:  «Έγκριση  ανάθεσης  εργασιών  για  τη  «Δοκιμαστική 

Παρακολούθηση  του  πόσιμου  νερού  &  Φυσικοχημικές 
Αναλύσεις Λυμάτων Δήμου Θέρμης»»

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 

Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.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. 556/05-03-2015 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Αναγνώστου Πασχάλης
7. Κεσίδη Αναστασία
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρ.5 του 

Ν.1069/80 παρ 2. «Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία : ε) Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως  

μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.  σύμφωνα  με  την  οποία  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  οφείλει  να  διενεργεί  Δοκιμαστική 

Παρακολούθηση του πόσιμου νερού που παρέχει σε κάθε Τοπική Κοινότητα της περιοχής ευθύνης 

της, η οποία περιλαμβάνει μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/ 

οικ.2600/01 (ΦΕΚ 892β/11-7-01) για την <<Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης>>, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/26-4-2007 ΚΥΑ και τον πληθυσμό 

του Δήμου Θέρμης, όπως αυτός αποτυπώθηκε στην απογραφή του 2011,. 
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Συγκεκριμένα,  ο  αριθμός  των  δειγμάτων  που  ορίζονται  από  την  παραπάνω  νομοθεσία 

ανέρχονται σε 500 δείγματα ετησίως.

Επίσης,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  θα  πρέπει  να  πραγματοποιούνται 

φυσικοχημικές αναλύσεις σε δείγματα του Βιολογικού  Σταθμού της Θέρμης (Ε.Ε.Λ. Θέρμης). Οι 

αναλύσεις  θα  πρέπει  να  πραγματοποιούνται  σε  δείγματα  της  εισόδου,  της  εξόδου,  των  δυο 

αντλιοστασίων  (αντλιοστάσιο  μεταφοράς  λυμάτων  Ραιδεστού  και  Ρυσίου),  των  δεξαμενών 

αερισμού  ή/και  της  ανακυκλοφορίας  λάσπης,  και  των  βυτίων  που  εισέρχονται  στο  βιολογικό 

σταθμό  και  ο  αριθμός  των  δειγμάτων  αυτών  συνολικά  θα  πρέπει  να  ελέγχονται  ως  προς  τις 

φυσικοχημικές τους παραμέτρους είναι 1928/έτος.

  Αναλυτικότερα οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

• Η Δοκιμαστική Παρακολούθηση του πόσιμου νερού του Δήμου Θέρμης, όπως αυτή ορίζεται 

από την ΚΥΑ Υ2/ οικ.2600/01 (ΦΕΚ 892β/11-7-01) για την <<Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης>>, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/26-4-2007 

ΚΥΑ και περιλαμβάνει :

1. Τις ακόλουθες μικροβιολογικές παραμέτρους: α) ολικός αριθμός βακτηρίων στους 22°C, 

β)  ολικός  αριθμός  βακτηρίων  στους  37°C,  γ)  ολικά  κολοβακτηριοειδή,  δ)  Ε-coli,  ε) 

εντερόκοκκοι, 

2. Τις ακόλουθες φυσικοχημικές παραμέτρους : α) χρώμα (Μονάδες Pt/Co), β) Θολότητα 

(NTU), γ) ΝΗ4 (mg/L), δ) ΝΟ3 (mg/L), ε) ΝΟ2 (mg/L), στ)  pH, ζ) Αγωγιμότητα (μS/cm), η) 

Ολική Σκληρότητα (Fo – Γαλλικοί Βαθμοί),  θ) Ιόντα Ασβεστίου (mg/L), ι)  Ιόντα Μαγνησίου 

(mg/L), ια) Χλωριούχα ιόντα (mg/L).

• Ο έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων σε λύματα του βιολογικού σταθμού του Δήμου 

Θέρμης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση τις λειτουργικές ανάγκες της 

εγκατάστασης. Οι αναλύσεις θα πρέπει  να πραγματοποιούνται σε δείγματα της εισόδου, της 

εξόδου, των δυο αντλιοστασίων (αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων Ραιδεστού και Ρυσίου), των 

δεξαμενών αερισμού ή/και της ανακυκλοφορίας λάσπης και των βυτίων που εισέρχονται στο 

βιολογικό σταθμό. Οι παράμετροι που θα πρέπει να ελέγχονται δίνονται παρακάτω ανάλογα με 

την απαιτούμενη συχνότητα και την κατηγορία του δείγματος. 

1.  Ο  ημερήσιος έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων στην  είσοδο και  έξοδο του 

βιολογικού σταθμού θα πρέπει  να περιλαμβάνει:  α) θερμοκρασία,  β)  pH, γ)  αγωγιμότητα 

(μS/cm), δ) Αιωρούμενα Στερεά (SS, mg/L), ε)  Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, COD (mg/L), 

στ) Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, ΒOD5 (mg/L), ζ) Διαλυμένο Οξυγόνο  DO (mg/L) και 

αφορά σε σύνολο 500 δειγμάτων/έτος.

2. Ο ημερήσιος έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων στις δεξαμενές αερισμού ή/και 

στην ανακυκλοφορίας λάσπης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Αιωρούμενα Στερεά Ανάμικτου Υγρού (MLSS, mg/L), β) Διαλυμένο Οξυγόνο DO (mg/L), 

γ) Δείκτης Ιζήματος, SVI (mL/g) και αφορά σε σύνολο 500 δειγμάτων/έτος..

3.  Ο  ημερήσιος  έλεγχος των  φυσικοχημικών  παραμέτρων  σε  δείγματα  βυτίων 

βοθρολυμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει:
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α) θερμοκρασία, β)  pH, γ) αγωγιμότητα (μS/cm), δ)  Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο,  COD 

(mg/L) και αφορά σε σύνολο 800 δειγμάτων/έτος.

4. Εβδομαδιαίος έλεγχος φυσικοχημικών παραμέτρων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 

δείγματα των  Αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων Ραιδεστού και Ρυσίου και θα πρέπει να 

περιλαμβάνει:

α) θερμοκρασία,  β)  pH, γ)  αγωγιμότητα (μS/cm),  δ) Αιωρούμενα Στερεά (SS,  mg/L),  ε) 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο,  COD (mg/L),   στ)  Βιοχημικά Απαιτούμενο  Οξυγόνο,  ΒOD5 

(mg/L), ζ) Διαλυμένο Οξυγόνο DO (mg/L) και αφορά σε σύνολο 104 δειγμάτων/έτος.

5.  Ο  μηνιαίος  έλεγχος των  φυσικοχημικών  παραμέτρων  στην  είσοδο και  έξοδο του 

βιολογικού σταθμού θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) ΝΗ4-Ν (mg/L), β) ΝΟ3-Ν (mg/L), γ) ΝΟ2-Ν (mg/L), δ) ολικό Ν, ε) ολικό P και αφορά σε 

σύνολο 24 δειγμάτων/έτος.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών θα γίνει στο Εργαστήριο της Επιχείρησης και ο 

ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέσει  το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό του οποίου τα τυπικά 

προσόντα θα σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών 

ανέρχεται σε 19.780,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του ν. 4281/2014 «Προσφυγή στη διαδικασία της 

απευθείας  ανάθεσης  επιτρέπεται  όταν  η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης,  χωρίς  Φόρο  

Προστιθέμενης Αξίας  (ΦΠΑ),  είναι  ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι  χιλιάδων (20.000)  

ευρώ…»

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τις κάτωθι προσφορές:
− Της κ. Αντωντζίκη Μαρία Τεχνολόγου Τροφίμων με ποσό 19.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και  
− Της εταιρείας Παναγιώτου Αικατερίνη & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσό 18.001,60€ πλέον Φ.Π.Α.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  έγκριση  εκτέλεσης  των  εργασιών 

«Δοκιμαστική Παρακολούθηση του πόσιμου νερού & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Λυμάτων Δήμου  

Θέρμης» και την  ανάθεση αυτώνι στην εταιρεία Παναγιώτου Αικατερίνη & ΣΙΑ Ο.Ε. της οποίας η 

προσφορά είναι η οικονομικότερη.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών «Δοκιμαστική Παρακολούθηση του πόσιμου νερού & 

Φυσικοχημικές  Αναλύσεις  Λυμάτων  Δήμου  Θέρμης»  όπως  αυτές  περιγράφονται  στο 

εισηγητικό μέρος της απόφασης και στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  των  ανωτέρω  εργασιών  στην  εταιρεία  Παναγιώτου 

Αικατερίνη & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσό ανάθεσης 18.001,60€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η διεκπεραίωση του συνόλου των αναλύσεων η 

οποία  δεν  δύναται  να  υπερβαίνει  το  ένα  έτος  από  την  υπογραφή  του  σχετικού 

συμφωνητικού.
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4. Εγκρίνει την ψήφιση και τη δέσμευση ποσού 18.001,60€ από τον Κ.Α. 64-98-05-0001 και 

ποσού 4.140,37 από τον Κ.Α. 54-00-29-0023  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

5. Επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών ορίζονται οι :

− κ.  Καραουλάνη  Δημήτριο  Δ.Σ.  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  με  αναπληρώτη  τον  κ 
Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο Δ.Σ..

− και οι υπαλλήλοι:
− κ. Πασιά Θεοδώρα  με αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη Αθανάσιο.
− κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον κ. Νταλακούδη Δημήτριο

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 45/10-03-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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