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     «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθ. 298/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2019».  

7. Την εισήγηση του Τεχνικής Υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υπηρεσία με τίτλο  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2019». 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

146/2019 του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή. 

9. Την προσφορά της εταιρίας ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε., ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2019» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., στην 

επιχείρηση ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε., ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με  Α.Φ.Μ 

094449675 και με στοιχεία επικοινωνίας, έδρα: ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος Τ.Θ. 48, Τ.Κ.570 22, Πόλη: 

Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310797479, έναντι του ποσού των 900,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία 

θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-12-98-0007, 64-12-98-0008, 64-12-98-0009,54-02-02-0623 και 

έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

3.   Η χημική ανάλυση του νερού κάθε αρδευτικής γεώτρησης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 

της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, της περιεκτικότητας σε ολικά διαλυμένα στερεά, ιόντα 

χλωρίου και νατρίου. Το εργαστήριο που θα πραγματοποιήσει τις αναλύσεις  θα πρέπει να 
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διαπιστευμένο για  δειγματοληψίες  και αναλύσεις σύμφωνα  με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο και να τηρεί τα πρωτόκολλα 

δειγματοληψίας και ανάλυσης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των υδάτων 

(nmwn.ypeka.gr). Οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου 2019 

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

 

 

 

                                                                                   Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 

                                                                                      Κωστίκα Μαρία                                                 
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