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 «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   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.

10. Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
11. Την  ανάγκη  διενέργειας  επιπρόσθετου  περιοδικού  έλεγχου  τήρησης  του  Συστήματος 

Αναλυτικού Ποιοτικού Ελέγχου καθώς και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων από τρίτο 
πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το ίδιο το εργαστήριο ούτε και τη ΔΕΥΑ Θέρμης.

12. Την  ανάγκη  ένταξης  του Αναλυτικού  Εργαστηρίου  της  ΔΕΥΑ Θέρμης  σε  πρόγραμμα 
Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της αξιοπιστίας του 
εργαστηρίου.

13. Την ανάγκη ένταξης του εργαστηρίου της ΔΕΥΑ στο  Πρόγραμμα Εξωτερικού Ποιοτικού 
Ελέγχου με την επωνυμία «Κοινό Σύστημα Αναλυτικού Ποιοτικού Ελέγχου Εργαστηρίων 
ΔΕΥΑ (ΣΑΠΕ-ΔΕΥΑ)

14. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.
15. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την  ένταξη  του  Αναλυτικού  Εργαστηρίου  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  σε  πρόγραμμα  Εξωτερικού 
Ποιοτικού Ελέγχου στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της αξιοπιστίας του εργαστηρίου 
και  ειδικότερα  στο  Πρόγραμμα  Εξωτερικού  Ποιοτικού  Ελέγχου  με  την  επωνυμία  «Κοινό 
Σύστημα  Αναλυτικού  Ποιοτικού  Ελέγχου  Εργαστηρίων  ΔΕΥΑ  (ΣΑΠΕ-ΔΕΥΑ)  το  οποίο 
διενεργείται  από  το  Κέντρο  Τεχνολογικής  Έρευνας  Θεσσαλίας  σε  συνεργασία  με  το  ΤΕΙ 
Θεσσαλίας.
Σκοπός  του  Προγράμματος  είναι  η  Ανάπτυξη  και  Εφαρμογή  Προτύπου  Προγράμματος 
Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου για τα συμμετέχοντα εργαστήρια 
των ΔΕΥΑ και Φορέας του προγράμματος είναι Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας σε 
συνεργασία  με το ΤΕΙ  Θεσσαλίας.  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα συμμετέχοντα 
εργαστήρια των ΔΕΥΑ λαμβάνουν μέρος σε διεργαστηριακά σχήματα (4 κύκλοι ανά έτος), 
κατά τα οποία αναλύονται άγνωστης περιεκτικότητας σε ρυπαντές και μολυντές δείγματα. Τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων αξιολογούνται και τα εργαστήρια «βαθμολογούνται» ανάλογα 
με την απόκλιση των αποτελεσμάτων τους από τον μέσο όρο. Μετά την επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων προκύπτουν οι εκθέσεις των αποτελεσμάτων για κάθε εργαστήριο.



2. Η  δαπάνη  για  την  συμμετοχή  στο  ανωτέρω  πρόγραμμα  ανέρχεται  σε  χίλια  ευρώ 
(1.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 64-98-05-0001 & Κ.Α. 
54-00-29-0023 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 2/2014Α.Δ.Σ. 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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