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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. Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης.
10. 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  , η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

11. Την  ανάγκη  διενέργειας  φυσικοχημικών  αναλύσεων  σε  δείγματα  του  Βιολογικού 
Σταθμού της Θέρμης (Ε.Ε.Λ. Θέρμης).

12. Την εξασφάλιση της ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
13. Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
14. Την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του βιολογικού σταθμού και την τήρηση των 

υγειονομικών διατάξεων
15. 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). 

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

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την διενέργεια εκτέλεσης των εργασιών έλεγχου του πόσιμου νερού της Δ.Ε. Θέρμης, 

όπως  απαιτείται  από  την  σχετική  νομοθεσία  και  αναλύσεων  των  επεξεργασμένων 
λυμάτων  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  της  Δ.Ε  Θέρμης,   όπως  αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με τη διαδικασία 
της  απευθείας  ανάθεσης,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  15.940,00€  πλέον  του 
αναλογούντος Φ.Π.Α..
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

- Δειγματοληψίες πόσιμου νερού  για την πραγματοποίηση  μικροβιολογικών και 
φυσικοχημικών εξετάσεων  από σημεία  των δικτύων ύδρευσης ή/και  γεωτρήσεων και 
πηγών υδροληψίας της ΔΕ Θέρμης,  μετρήσεις του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου 
των δικτύων ύδρευσης , ρυθμίσεις δοσιμετρικών συστημάτων χλωρίου, καταγραφή των 
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αποτελεσμάτων σε αρχείο, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και εισήγηση 
(ενημέρωση) για τη λήψη μέτρων όταν χρειάζεται. 
- Δοκιμαστική Παρακολούθηση του πόσιμου νερού του Δήμου Θέρμης, όπως 
αυτή ορίζεται από 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
- Έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων σε λύματα του βιολογικού σταθμού 
του  Δήμου  Θέρμης,  όπως  ορίζεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  με  βάση  τις 
λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστασης. Οι αναλύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
σε δείγματα της εισόδου, της εξόδου, των δυο αντλιοστασίων (αντλιοστάσιο μεταφοράς 
λυμάτων Ραιδεστού  και  Ρυσίου),  των δεξαμενών  αερισμού ή/και  της  ανακυκλοφορίας 
λάσπης και των βυτίων που εισέρχονται στο βιολογικό σταθμό

2. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος από την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α. 64-12-98-0007 & Κ.Α. 
54-02-02-0623  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 3/2016 Α.Δ.Σ. 

                                                                                                            

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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