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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 58 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6. Την αναγκαιότητα υλοποίησης  κάποιων εργαστηριακών αναλύσεων σε παραμέτρους 
των λυμάτων σε διάφορα στάδια στην ΕΕΛ Θέρμης με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο και 
ρύθμιση  αυτής  καθώς  και  του  γεγονότος  ότι  οι  αναλύσεις  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιούνται  σε  δείγματα  της  εισόδου,  της  εξόδου  και  των  βυτίων  που 
εισέρχονται στο βιολογικό σταθμό.

7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 
αριθμ. 170/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 00170.

8. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα 
μέρη όπου δεν αντίκειται στο ν. 4412/2016

9. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους 
της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  διότι  αφενός  δεν  επαρκεί  το  υφιστάμενο  προσωπικό  αφετέρου  δεν 
απασχολείται στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προσωπικό με συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία.

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  διενέργεια  εκτέλεσης  κάποιων  εργαστηριακών  αναλύσεων  σε  παραμέτρους  των 

λυμάτων σε  διάφορα στάδια  στην ΕΕΛ Θέρμης  ώστε  να εξασφαλίζεται  ο  καλύτερος 
έλεγχος και ρύθμιση αυτής καθώς και του γεγονότος, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 

2. Ειδικότερα:
 Οι αναλύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε δείγματα της εισόδου, της εξόδου 

και των βυτίων που εισέρχονται στο βιολογικό σταθμό. Οι παράμετροι που θα πρέπει 
να ελέγχονται είναι οι εξής: 

 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) 
Χημικά  Απαιτούμενο  Οξυγόνο,  COD (mg/L),   στ)  Βιοχημικά  Απαιτούμενο 
Οξυγόνο,  ΒOD5 (mg/L),  ζ)  Διαλυμένο  Οξυγόνο  DO (mg/L)  και  αφορά  σε 
σύνολο 320 δειγμάτων.

 Ο ημερήσιος έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα βυτίων 
βοθρολυμάτων θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει:  α)  θερμοκρασία,  β)  pH,  γ) 
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αγωγιμότητα  (μS/cm),  δ)   Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο,  COD (mg/L)  και 
αφορά σε σύνολο 170 δειγμάτων.

 Η πραγματοποίηση  των  παραπάνω εργασιών  θα  γίνει  στο  Εργαστήριο  της 
Επιχείρησης και ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο επιστημονικό 
προσωπικό του οποίου τα τυπικά προσόντα θα σχετίζονται με τον ποιοτικό 
έλεγχο. 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανάθεσης των παραπάνω εργασιών ανέρχεται σε 
1.791,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α..  Οι  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  σε 
χρονικό διάστημα τριών ( 3 ) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α.  64-12-98-0007, 
54-02-02-0623  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 
5. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 3/2016 Α.Δ.Σ. 

                                                                                                         

                                                                                                            

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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