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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«Διενέργεια  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 εξασφάλιση της ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
11. Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
12. Την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του βιολογικού σταθμού και την τήρηση των 

υγειονομικών διατάξεων
13. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαίο να γίνονται μικροβιολογικές αναλύσεις του πόσιμου 

νερού ώστε να διασφαλίζεται ο απαραίτητος έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού 
προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία αυτής (Υ2/2600/2001 
ΚΥΑ). 

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

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  μικροβιολογικών  αναλύσεων  του 
πόσιμου  νερού  όπως  απαιτείται  από  την  σχετική  νομοθεσία  και  αναλύσεων  των 
επεξεργασμένων  λυμάτων  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων,  στην  εταιρεία 
ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.   με ΑΦΜ 998462774 με ποσό ανάθεσης των εργασιών 
16.898,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

- Μικροβιολογικές  αναλύσεις  σε  περίπου  660  δείγματα  του  πόσιμου 
νερού:E.Coli,  Coliforms,  Εντερόκοκκοι,  αριθμός  αποικιών  στους  22ο C και  37ο C 
καταγραφή  των  αποτελεσμάτων  σε  αρχείο,  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  των 
αναλύσεων και εισήγηση για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων

- Έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων σε λύματα του βιολογικού σταθμού 
του  Δήμου  Θέρμης,  όπως  ορίζεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία.  Οι  αναλύσεις  θα 
πραγματοποιούνται  σε  δείγματα  της  εισόδου,  της  εξόδου,  των  δυο  αντλιοστασίων 
(αντλιοστάσιο  μεταφοράς  λυμάτων  Ραιδεστού  και  Ρυσίου),  του  αερισμού,  της 
παραγόμενης λάσπης και των βυτίων που εισέρχονται στο βιολογικό και ειδικότερα: 

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΛΖΛ-ΗΧΠ



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) Χρώμα (Pt/Co), στ) Θολότητα (NTU), ζ)  Χημικά Απαιτούμενο 
Οξυγόνο,  COD (mg/L),   η)  Βιοχημικά  Απαιτούμενο  Οξυγόνο,  ΒOD5 (mg/L),  θ)  Διαλυμένο 
Οξυγόνο DO (mg/L) και αφορά σε σύνολο 500 δειγμάτων/έτος.

2. Ημερήσιος  έλεγχος των  φυσικοχημικών  παραμέτρων  στις  δεξαμενές  αερισμού και  στην 
ανακυκλοφορία 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. Ημερήσιος έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα βυτίων βοθρολυμάτων θα 
πρέπει  να  περιλαμβάνει:  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) Χρώμα (Pt/Co), στ) Θολότητα (NTU), ζ)  Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο,  COD (mg/L), 
η) Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, ΒOD5 (mg/L), θ) 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..

6. Ο μηνιαίος έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων της παραγόμενης λάσπης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:  α) % περιεκτικότητα λάσπης σε ξηρά ουσία,  β) % περιεκτικότητα λάσπης σε 
υγρασία και αφορά σε σύνολο 12 δειγμάτων/έτος..

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ένα(1) έτος

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και  στον  Κ.Α.  '64-98-05-0001 
υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης. 

3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ. 

  

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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