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Θέρμη 06-11-2013

«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. Την εξασφάλιση της ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
10. Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
11. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαίο να διενεργείται δοκιμαστικός φυσικοχημικός έλεγχος 

στο νερό των υδρευτικών και  αρδευτικών γεωτρήσεων που παρέχει  σε κάθε Τοπική 
Κοινότητα  της  περιοχής  ευθύνης  της  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. 

12. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό για τη διεκπεραίωση των παραπάνω 
εργασιών και με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται. 

13. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  εκτέλεση  των  εργασιών των  εργασιών  δοκιμαστικών 

φυσικοχημικών αναλύσεων  στο νερό των υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων που 
παρέχει σε κάθε Τοπική Κοινότητα της περιοχής ευθύνης της όπως απαιτείται από την 
σχετική νομοθεσία, στην εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  με ΑΦΜ 998462774 με 
ποσό ανάθεσης των εργασιών 2.250,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
Φυσικοχημικές αναλύσεις σε 90 δείγματα νερού από υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις 
ως προς τις κάτωθι παραμέτρους: ) χρώμα, 2) Θολότητα, 3) Σκληρότητα, 4) Ασβέστιο,  5) 
Μαγνήσιο, 6) Νιτρικά, 7) Νιτρώδη, 8) pH, 9) Αγωγιμότητα, 10) Αμωνιακά, 11) χλωριούχα, 
καταγραφή των αποτελεσμάτων σε αρχείο, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων 
και εισήγηση για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλες τις Δ.Ε. ενότητες του Δήμου Θέρμης.

2. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται το πέρας των εργασιών από την υπογραφή 
του σχετικού συμφωνητικού η οποία δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα ημέρες 

3. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2013  και  στον   Κ.Α.  '64-98-05-0005 
υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης.

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ..
                                                 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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