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Θέρμη 03-07-2013

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση 
διάθεσης πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Tην Υ2/2600/2001 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 50378/26-

4-2007 ΚΥΑ σύμφωνα με την κρίνεται  απαραίτητη η πραγματοποίηση αναλύσεων που 
αφορούν τις παραμέτρους της δοκιμαστικής παρακολούθησης του ποιοτικού ελέγχου του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

10. Το γεγονός ότι   κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Υδρευτικής και 
Αρδευτικής  Κατάστασης  του  Δήμου  Θέρμης  πρόσφατα  αποτελέσματα  (εξαμήνου) 
αναλύσεων τόσο των Υδρευτικών όσο και των Αρδευτικών Γεωτρήσεων του Δήμου. 

11.Την ανάγκη εκτέλεσης αναλύσεων για τη  διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
12.Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί στην πραγματοποίηση των φυσικοχημικών 

αναλύσεων  και  ειδικότερα  στις  αναλύσεις  βαρέων  μετάλλων,  φυτοφαρμάκων, 
τριαλογονομεθανίων.

13.Τις υποβληθείσες προσφορές.
14.Την με αριθμό 89/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεση των εργασιών ελέγχου του πόσιμου νερού του Δήμου 

Θέρμης  με βάση την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ  και ειδικότερα φυσικοχημικών αναλύσεων με 
αναλύσεις βαρέων μετάλλων, φυτοφαρμάκων, τριαλογονομεθανίων, βορίου αρδευτικών 
γεωτρήσεων, κ.α. 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  26 
δείγματα x 1φορά 

- Ελεγκτική  Παρακολούθηση  Φυσικοχημικών  Παραμέτρων  και  βαρέων  μετάλλων  των 
Υδρευτικών Γεωτρήσεων 40 δείγματα x 1φορά

- Ελεγκτική  Παρακολούθηση  των  Φυσικοχημικών  Παραμέτρων  των  Αρδευτικών 
Γεωτρήσεων 36 δειγμάτων δείγματα x 1φορά

- Έκτακτες αναλύσεις (εφ όσον απαιτηθούν)
καθώς και  σύμφωνα με την εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  και  της  προσφοράς του 
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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.
                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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