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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 443

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Διενέργεια μικροβιολογικών και φυσικοχημικών εξετάσεων
Ιαματικής πηγής»
ΑΠΟΦΑΣΗ

438 / 2017

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Διενέργεια μικροβιολογικών και
φυσικοχημικών εξετάσεων Ιαματικής πηγής»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
117/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 10893/25-11-2017.
6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Διενέργεια μικροβιολογικών και
φυσικοχημικών εξετάσεων Ιαματικής πηγής» εκτιμώμενης αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ
(1.600,00€), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Διενέργεια
μικροβιολογικών και φυσικοχημικών εξετάσεων Ιαματικής πηγής», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορούν την διενέργεια μικροβιολογικών και
φυσικοχημικών εξετάσεων του νερού της Ιαματικής πηγής του Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς.
Ο Δήμος έχει ξεκινήσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών
φυσικών πόρων όπως προσδιορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 16655/22.12.2006 (ΦΕΚ Β’ 1932) απόφασης
του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και την υπ΄ αριθμ. 17414/09 (ΦΕΚ 2215 Β/2-10-2009)
τροποποίηση της.
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Σύμφωνα με την Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων πρέπει να γίνουν φυσικοχημικές
και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού της υπό αναγνώρισης ιαματικής πηγής οι οποίες όπως
περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης διενεργούνται από
δημόσια ή ιδιωτικά ή εργαστήρια ΑΕΙ, εργαστήρια. Οι σημερινές αναλύσεις είναι επαναληπτικές
κατόπιν απαίτησης από το αρμόδιο τμήμα για την αναγνώριση της πηγής.
Συγκεκριμένα οι αναλύσεις που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
1. Μικροβιολογικές αναλύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης.
Οι δειγματοληψίες γίνονται δύο (2) φορές (μία κατά την υγρά και μία κατά τη ξηρά περίοδο) εντός του
τελευταίου υδρολογικού έτους από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στην
έκθεση αναφέρονται οι ημερομηνίες των δειγματοληψιών και της ανάλυσής τους.
2. α) Φυσικές αναλύσεις των ιδιοτήτων του προς αναγνώριση φυσικού πόρου και ειδικότερα:
Οι φυσικές ιδιότητες μετρούνται στο σημείο εμφάνισης του προς αναγνώριση ιαματικού πόρου. Οι
μετρήσεις επαναλαμβάνονται τρεις φορές εντός της ιδίας ημέρας και στην έκθεση αναφέρεται ο
ακριβής χρόνος εκτέλεσής τους.
β) Χημικές αναλύσεις όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την
ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Από τις χημικές αναλύσεις εξαιρούνται οι παράμετροι που σχετίζονται με την επεξεργασία,
απολύμανση και διακίνηση του νερού.
Οι χημικές αναλύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση και τα στοιχεία στα οποία
αποδίδεται η ευεργετική επίδραση του προς αναγνώριση φυσικού πόρου (ολική και παροδική
σκληρότητα, ασβέστιο, όξινα ανθρακικά, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, θειούχα, λίθιο, στρόντιο, υδρόθειο,
διοξείδιο του άνθρακα, κ.λπ.),
Καθώς επίσης και τις παραμέτρους που αφορούν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και
πολυαρωματικών υδρογονανθράκων (PAH’s).
Στην έκθεση αναφέρονται οι ημερομηνίες λήψης και ανάλυσης των δειγμάτων.
γ) Οι φυσικές και χημικές αναλύσεις γίνονται δύο (2) φορές (μία κατά την υγρά και μία κατά τη ξηρά
περίοδο) σε διάστημα ενός υδρολογικού έτους, εντός της τελευταίας διετίας από την υποβολή της
αίτησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

1.

Μικροβιολογικές εξετάσεις

τεμ.

2

53,25

106,50

2.

Φυσικοχημικές εξετάσεις

2

637,00

1.275,00

3.

Επανάληψη εξέτασης δείγματος

τεμ.
Κατ’
αποκ.

1

219,50

219,50

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

ΔΑΠΑΝΗ

1.600,00
384,00
1.984,00
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Γ.

Αναθέτουμε

την

εκτέλεση

της

υπηρεσίας

«Διενέργεια

μικροβιολογικών

και

φυσικοχημικών εξετάσεων Ιαματικής πηγής», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω
τεχνική περιγραφή, στην εταιρία «ΑΓΡΟΛΑΜΠ A.E» με έδρα την ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48,
Σίνδος, ΤΚ 57022, ΑΦΜ: 094449675, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ. 2310797479, που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναντι του ποσού των
χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ
2017 του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική
πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.23 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/10/2018 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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