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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/22-06-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 100/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 

ελέγχου νερού ύδρευσης – αναλύσεων λυμάτων 

και λυματολάσπης έτους 2021 – 20222, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύουν». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 2418/14-

06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν έξι (6) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.             

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το έβδομο  -7
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 

 

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προκειμένου να παρέχει στους καταναλωτές της πόσιμο νερό απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό 

κίνδυνο, λαμβάνοντας υπ όψιν την ισχύουσα νομοθεσία , (Την Απόφαση με Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 

3282/Β/2017) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3
ης

  Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία (Ε) 2015/1787 (L260, 7.10.2015), προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση του ποιοτικού ελέγχου του 

νερού ύδρευσης μέσα από την διενέργεια τακτικών εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό και απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων και 

οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη 

υγεία. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι ο έλεγχος :  

1) της ποιότητας του πόσιμου νερού εντός των 31 ζωνών παροχής νερού που υδροδοτούν τις 10  Κοινότητες 

του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση που κατανέμει κατά μήνα τις 

παρακολουθήσεις και  

2) των λυμάτων και της λυματολάσπης στις Ε.Ε.Λ. της Δ.Κ. Λιμένα ,της Δ.Κ. Ποταμιάς, Δ.Κ. Καλλιράχης και 

Ποτού. 

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες  περιλαμβάνουν : 

 

Α. Για τον έλεγχο του νερού  

 

 Παράμετροι της ομάδας Α 

Εξεταζόμενες παράμετροι : Escherichia coli (E coli), εντερόκοκκοι, κολοβακτηριοειδή, αριθμός 

αποικιών σε 22
ο
C και 37

ο
C, χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, pH, αγωγιμότητα και υπολειμματικό 

χλώριο.  

Σύνολο δειγματοληψιών κατά την διάρκεια του διαστήματος σε 139 τακτικές + 10 έκτακτες. 

 

 Παράμετροι της ομάδας Β 

Εξεταζόμενες παράμετροι : ακρυλαμίδιο, αντιμόνιο, αρσενικό, βενζόλιο, βενζο-α-πυρένιο, βόριο, 

βρωμικά, κάδμιο, χρώμιο, χαλκός, κυανιούχα, 1,2-διχλωροαιθάνιο, επιχλωρυδρίνη, φθοριούχα, 

μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, νιτρικά, νιτρώδη, παρασιτοκτόνα (σημείωση 5 και 6 του πίνακα του 

Παραρτήματος Ι της [1]), σύνολο παρασιτοκτόνων, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

(σημείωση 8 του πίνακα του Παραρτήματος Ι της [1]), σελήνιο, τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο, 

ολικά τριαλογονομεθάνια, βινυλοχλωρίδιο πλέον αργίλιο, αμμώνιο, χλωριούχα, Clostridium 

perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων), συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, σίδηρος, 

μαγγάνιο, οξειδωσιμότητα, θειικά, νάτριο, ολική σκληρότητα, ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) και 

εξασθενές χρώμιο  σε 31 τακτικές  + 5 έκτακτες. 

 

 Ραδιενέργεια  

Εξεταζόμενες παράμετροι : Ολική α & β ακτινοβολία, ισότοπα ουρανίου (U-234 & U-238) σε 10 τακτικές  

 

Β. Για τον έλεγχο των λυμάτων και της λυματολάσπης  

 

 Εξεταζόμενες παράμετροι κατά την έξοδο : BOD, COD, TSS, Ολικός φώσφορος, ΤΝ, Fecal coliforms/Total 

coliforms, Enteroccoci, Λίπη – Έλαια, και σύνολο δειγματοληψιών κατά την διάρκεια του διαστήματος 1 

φορά/έτος για όλες τις παραμέτρους εκτός της  Fecal coliforms/ Total coliforms 12 φορές/χρόνο. 
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 Εξεταζόμενες παράμετροι στη λυματολάσπη : Κάδμιο, Μόλυβδος, Υδράργυρος, Θάλλιο, Αρσενικό, 

Νικέλιο, Χαλκό, Ψευδάργυρος και σύνολο δειγματοληψιών κατά την διάρκεια του διαστήματος 1 φορά. 

 

Διενέργεια 20 συνολικά δειγματοληψιών για τον εργαστηριακό έλεγχο ανίχνευσης του ιού SARS-COV-2 στα 

ανεπεξέργαστα λύματα των Βιολογικών Καθαρισμών του Λιμένα, Ποταμιάς, Καλλιράχη και Ποτού. 

 

Σε περίπτωση ανίχνευσης μικροβιολογικού φορτίου που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας θα 

πραγματοποιούνται επαναληπτικές δειγματοληψίες μόνο για τις παραμέτρους που βρέθηκαν εκτός των ορίων.   

 

Α. Ισχύουσα Νομοθεσία 

 

Το Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Την Απόφαση με Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β/2017) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3
ης

  

Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (Ε) 2015/1787 (L260, 7.10.2015) 

2. Την Απόφαση με Αριθμ. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/2016) Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του 

πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση 

προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013.  

3. Την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Γ1/Γ.Π.οικ.28158/15-4-2016 Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει. 

4. Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας 

και συστημάτων ύδρευσης. 

5. Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη , όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που καθορίζει τις 

υποχρεώσεις των Υπευθύνων όπως αυτή εκάστοτε ισχύει . 

6. Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης. 

Β. Μετρήσεις παρακολούθησης ποιότητας νερού 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις η παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση θα 

διενεργηθεί μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης για τις παραμέτρους και τη συχνότητα που αναφέρεται στα 

Παραρτήματα I και ΙΙ της Απόφασης Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322. 

 

Γ. Συχνότητα δειγματοληψιών 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι ο φορέας λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης των παρακάτω Κοινοτήτων του Δήμου Θάσου και 

κατ αντιστοιχία των Ζωνών Παροχής Νερού : 
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1. Κοινότητα Θάσου (Λιμένας) –ΖΠΝ 1 

2.Κοινότητα Ραχωνίου (ορεινός οικισμός Ραχωνίου, ορεινός οικισμός Αγίου Γεωργίου και Σκάλα 

Ραχωνίου) – ΖΠΝ  3 

3. Κοινότητα Πρίνου (ορεινοί οικισμοί Μεγάλο και Μικρό Καζαβήτι, Καλύβες (2) και Σκάλα Πρίνου) – 

ΖΠΝ 5    

4. Κοινότητα. Σωτήρος (ορεινός οικισμός και Σκάλα Σωτήρος) – ΖΠΝ 2 

5. Κοινότητα. Καλλιράχης (ορεινός οικισμός και Σκάλα Καλλιράχης (2)) – ΖΠΝ 3 

6. Κοινότητα Μαριών (ορεινός οικισμός και Σκάλα Μαριών) – ΖΠΝ 2 

7. Κοινότητα Λιμεναρίων (Λιμενάρια  Καλύβια Λιμεναρίων και Κάστρο) – ΖΠΝ 3  

8. Κοινότητα Θεολόγου (ορεινός οικισμός, Ποτός, Αστρίς, Παραλία Αστρίδας,  

Θυμωνιά, Παραλία Θυμωνιάς, Αλυκή και Κοίνυρα) – ΖΠΝ 8  

9. Κοινότητα Ποταμιάς (ορεινός οικισμός και Σκάλα Ποταμιάς) -  ΖΠΝ 2  

10. Κοινότητα Παναγίας (ορεινός οικισμός και Σκάλα Παναγίας) – ΖΠΝ 2  

 

Επειδή δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την παρεχόμενη ποσότητα νερού στους παραπάνω οικισμούς γίνεται η 

παραδοχή της κατανάλωσης 200 λίτρων ανά κάτοικο και ημέρα, όπως προβλέπεται στο σημείο 3 του Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος ΙΙ της [1]. Σύμφωνα δε με την σημείωση 1 του Πίνακα 1 έγινε ο παρακάτω χωρισμός σε ζώνες 

παροχής (γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές εντός των οποίων το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από 

μία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη). 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα μεγέθη των ζωνών και οι απαιτούμενες συχνότητες δειγματοληψιών.  

Οι δειγματοληψίες αφορούν τακτικές και έκτακτες μετρήσεις παραμέτρων του νερού. 

Οι τακτικές δειγματοληψίες πραγματοποιούνται ανά μήνα και σαν σύνολο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, 

αναλυτικά δε στον αναλυτικό μηνιαίο πίνακα δειγματοληψιών.    

Οι έκτακτες δειγματοληψίες πραγματοποιούνται όταν κάποιο έκτακτο περιστατικό καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο 

του νερού πέραν των τακτικών δειγματοληψιών. Ως έκτακτες δειγματοληψίες θεωρούνται και οι επαναληπτικές.  Οι 

έκτακτες δειγματοληψίες είναι πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους ή εν μέρει.  

 

ΖΩΝΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ - 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

2011 

ΠΑΡΟΧΗ     

(Μ3/ΗΜΕΡΑ) 

ΟΜΑΔΑ Α 

(υποχρεωτικές/έτ

ος) 

ΟΜΑΔΑ Α 

(ζητούμενες/έτο

ς) 

ΟΜΑΔΑ Β 

(Ζητούμενες/έτο

ς) 

Λιμένας  3.240 648 4 6 1 

Ραχώνι 300 60 1 4 1 

Σκ. Ραχώνι  283 57 1 4 1 

Αγ. Γεώργιος 

Ραχωνίου 146 29 1 4 1 

Πρίνος - Σελάδι 600 120 4 5 1 

Πρίνος - 

Μεταλλείο 611 122 4 5 1 

Σκ. Πρίνου  156 31 1 5 1 

Μεγ. Πρίνος  26 5 1 4 1 

Μικ. Πρίνος  30 6 1 4 1 

Σωτήρος  19 4 1 4 1 

Σκ. Σωτήρος  376 75 1 4 1 

Καλλιράχη 452 90 1 4 1 

Σκ. Καλλιράχης  378 76 1 4 1 
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Σκ. Καλλιράχης-

Κουβέλης 188 38 1 4 1 

Μαριές  158 32 1 4 1 

Σκ. Μαριές  379 76 1 4 1 

Λιμενάρια  1.980 396 4 6 1 

Καλύβια 

Λιμεναρίων 491 98 1 5 1 

Κάστρο  9 1,8 1 1 1 

Θεολόγος  636 127 4 6 1 

Ποτός  815 163 4 6 1 

Κοίνυρα   110 22 1 4 1 

Παραλία 

Αστρίδας 79 16 1 4 1 

Αστρίδα  51 10 1 4 1 

Θυμωνιά  39 8 1 4 1 

Παραλία 

Θημωνιάς 13 3 1 4 1 

Αλυκή 19 4 1 4 1 

Ποταμιά  1.300 260 4 6 1 

Σκ. Ποταμιάς  84 17 1 5 1 

Παναγία  725 145 4 6 1 

Σκ. Παναγίας  77 15 1 5 1 

ΣΥΝΟΛΟ 13.770 2.754 55 139 31 

 

Δ. Εκτέλεση μετρήσεων για το 2021-2022 

 

Οι παραπάνω μετρήσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με πρόγραμμα δειγματοληψιών της ΔΕΥΑΘ που θα γίνεται 

έγκαιρα γνωστό στο εργαστήριο.  

Η δειγματοληψία για τον έλεγχο των παραμέτρων της ομάδας Β θα γίνει τον μήνα Ιούνιο ή τον Ιούλιο σε 

περίπτωση δικαιολογημένης αδυναμίας του εργαστηρίου ή ένεκα δυσμενών καιρικών συνθηκών που 

δυσχεραίνουν την μέτρηση. 

 

Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καβάλας) και παραμένουν τα ίδια κάθε φορά για συγκριτικούς λόγους. 

 

Η μετάβαση στα κατά τόπους σημεία δειγματοληψίας θα γίνεται με μεταφορικό μέσο της ΔΕΥΑΘ και 

συνοδεία συνεργάτη της. 

 

Ε. Υποχρεώσεις Εργαστηρίου 

 

Το εργαστήριο που θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους θα πρέπει: 

Α) να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. Π/112/1057/2016/1.2.2016 ΚΥΑ και  

Β) να είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ.   

Γ) να έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό της παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις 

ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται σε αυτό από την Ελληνική Εταιρία Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 
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Κατά τη φάση της αξιολόγησης της προσφοράς των Εργαστηρίων όπου θα έχει σταλεί πρόσκληση για υποβολή 

οικονομικής προσφοράς, θα επιλεγεί το Εργαστήριο εκείνο που θα συνδυάζει  χαμηλότερη τιμή και πεδία 

διαπίστευσης για το σύνολο των ζητούμενων στη μελέτη παραμέτρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

εργαστήριο που να καλύπτει διαπιστευμένα το σύνολο των αναλύσεων, θα επιλεγεί αυτό που θα έχει στο πεδίο 

διαπίστευσης του, τον μεγαλύτερο αριθμό των αιτούμενων παραμέτρων. 

Προσφορές που θα υποβληθούν και θα περιλαμβάνουν ελέγχους σε  παραμέτρους εκτός πεδίου διαπίστευσης, δεν 

θα αξιολογούνται και θα θεωρηθούν σαν να μην υποβλήθηκαν. Στη περίπτωση δήλωσης συνεργασίας με άλλο 

Εργαστήριο, που καλύπτει το κριτήριο του πεδίου διαπίστευσης της παραμέτρου, θα πρέπει να υποβληθούν τόσο τα 

πεδία διαπίστευσης του Εργαστηρίου συνεργασίας καθώς και το μεταξύ τους συμφωνητικό που θα αναφέρει τις 

διαπιστευμένες αναλύσεις που θα αναλάβει να εκτελέσει για λογαριασμό του Εργαστηρίου που θα στείλει προσφορά. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ   

1 

Έλεγχος πόσιμου νερού με τις παραμέτρους της 

ΟΜΑΔΑΣ Α Δει/ψία 149 40,00 5.960,00   

2 

Έλεγχος πόσιμου νερού με τις παραμέτρους της 

ΟΜΑΔΑΣ Β Δει/ψία 36 180,00 6.480,00   

3 Μέτρηση ολικής α β ακτινοβολίας  Δει/ψία 10 150,00 1.500,00   

4 Μέτρηση ισοτόπων ουρανίου (U234 & U238) Δει/ψία 10 350,00 3.500,00   

5 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας  Δει/ψία 10 20,00 200,00   

6 Fecal coliforms /Total coliforms Δει/ψία 48 10,00 480,00   

7 Βαρέα μέταλλα  Δει/ψία 3 130,00 390,00   

8 

Λοιπά (BOD, COD, TSS, ολικός φώσφορς, ΤΝ, 

entericcoci, λίπη-έλαια) Δει/ψία 3 85,00 255,00   

9 Εξέταση SARS-COV-2  Δει/ψία 20 150,00 3.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ       21.765,00 

   ΦΠΑ 24%       5.223,60 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       26.988,60 

  

 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 

αντίστοιχο είδος.  

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:  

 

1. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 2527/17-06-2021 Τεκμηριωμένο  Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ008782903.  

2. Ελήφθη η  16
η
 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 2530/17-06-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΣΣΒΟΕΥΣ-ΒΡΛ) για δέσμευση ύψους είκοσι έξι  χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα οκτώ  ευρώ και εξήντα 

εκατοστών (26.988,60€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,  για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τα έτη 2021 και 2022 των Κ.Α. 61-03-3000 «Αμοιβές σε τρίτους για 

έλεγχο υδάτων» 54-00 «Χρεωστικός ΦΠΑ»  για την παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου του νερού 

ύδρευσης – αναλύσεις λυμάτων και λυματολάσπης 2021-2022 κατά έτος ως εξής: 
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    ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Κ.Α ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

  61-03-3000 11.871,82 9.893,18 21.765,00 

  54-00 2.849,24 2.374,36 5.223,60 

          

ΣΥΝΟΛΟ   14.721,06 12.267,54 26.988,60 

 

 

3. Ελήφθη η  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00214/17-06-2021 για δέσμευση πίστωσης, 

που έλαβε Α.Δ.Α. ΩΞΕ1ΟΕΥΣ-ΥΜ4 . 

4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 2535/17-06-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την 

εταιρία  Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., Βασ. Σοφίας 104, 11527, Αθήνα   Τηλ.: 2107470500, ΑΦΜ: 

095618619, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών που έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008782936».  

 

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Οι  Σύμβουλοι εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, 

καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης, για την εκτέλεση των υπηρεσιών του θέματος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης των υπηρεσιών ελέγχου νερού ύδρευσης – αναλύσεων λυμάτων και 

λυματολάσπης έτους 2021 - 2022 στην εταιρία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΑΦΜ 

095618319 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και στοιχεία επικοινωνίας: Ναυπλίου 29  Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 

7470500, αντί του ποσού των 21.520,00 € , σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 2603/22-06-2021 προσφορά 

της,  μέχρι 31-05-2022. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-03-3000  και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021.  

4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα μεριμνήσει για την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισμό έτους 2022. 

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2021    
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
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        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   23-06-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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