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Θέρμη 19-02-2015
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  εργασιών  και  δέσμευση 
διάθεσης πίστωσης» 

   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
• Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
• Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
• Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
• Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
• Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
• Την με αριθμό 23/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
• Την εξασφάλιση της ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
• Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
• Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαίο να γίνονται λήψεις δειγμάτων πόσιμου νερού και 

χλωριομέτρηση αυτών απ΄ όλα τα δίκτυα ύδρευσης και πηγές υδροληψίας του Δήμου 
Θέρμης ώστε ο  έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού να γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα  προκειμένου  να  λαμβάνονται  όλα  τα  μέτρα  για  την  προστασία  αυτής 
(Υ2/2600/2001). 

• Το  γεγονός  ότι  δεν  υφίσταται  επαρκές  και  καταρτισμένο  προσωπικό  για  τη 
διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών. 

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  δειγματοληψιών  νερού  & 
χλωριομετρήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου 
νερού να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για 
την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Θέρμης,  στην  εταιρεία 
ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.   με ΑΦΜ 998462774 με ποσό ανάθεσης των εργασιών 
18.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
δειγματοληψίες πόσιμου νερού για τον έλεγχο μικροβιολογικών, φυσικοχημικών  βαρέων 
μετάλλων από πηγές υδροληψίας και σημεία των δικτύων Ύδρευσης & γεωτρήσεων του 
Δήμου  Θέρμης,   μετρήσεις  του  ελεύθερου  υπολειμματικού  χλωρίου   των  δικτύων 
ύδρευσης,  ρυθμίσεις  δοσομετρητών  σταθμών  χλωρίου,  συντήρηση  αυτόματων 
συστημάτων  χλωρίωσης  και  δοσιμετρικών  αντλιών  χλωρίου,  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 
συμπεριλαμβανομένου  και  των  εγκαταστάσεων  του  πρώην  Συνδέσμου  Ευρύτερης 
Περιοχής Μίκρας.
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ένα(1) έτος

ΑΔΑ: 6Λ9ΓΟΛΖΛ-608



2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους  Κ.Α. 64.98.05.0002 & 
Κ.Α. 54-00-29-0023 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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