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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθµό  5/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 14/03/2014   Ηµέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ηµεροµηνία: 10/03/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα Έξι (6) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  
4) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
5) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος  
6) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  

 

ΘΕΜΑ 9 – Απόφαση 59/2014. 

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας: Έλεγχος βαρέων µετάλλων νερού ύδρευσης του 
∆ήµου Κιλκίς. 

 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΕΝΝΑΤΟ ΘΕΜΑ προ Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
έθεσε στα µέλη του ∆.Σ. το τίτλο του θέµατος. 

Σχετική ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. 
Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ. για την εισήγηση της κυρίας Σοφίας 
Κουρτίδου, Χηµικού της ∆ΕΥΑ Κιλκίς: 

Οι λόγοι για την υπογραφή της παραπάνω σύµβασης είναι οι εξής: 
 
Η ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς µέσω του εργαστηρίου ανάλυσης νερού, προβαίνει σε συστηµατικούς ελέγχους 
της ποιότητας των υδάτων του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Κιλκίς, µε γνώµονα την προστασία 
της ∆ηµόσιας Υγείας. Οι παράµετροι ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που πρέπει 
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να παρακολουθούνται οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ 
Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ∆ΥΓ2/Γ.Π./38295/2007. 

  
Στα πλαίσια αυτής της παρακολούθησης το εργαστήριο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. καλύπτει τις απαιτήσεις 
που υπάρχουν για τις φυσικοχηµικές και µικροβιολογικές παραµέτρους, οι οποίες απαιτούν 
αµεσότητα και συχνές µετρήσεις.  
 
Οι λοιπές παράµετροι που αφορούν σε βαρέα µέταλλα που θεωρούνται τοξικά και ιδιαίτερα 
επιβλαβή για τη δηµόσια υγεία, απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, ακριβό εξοπλισµό και τεχνογνωσία. 
Αυτές οι µετρήσεις, οι οποίες γίνονται άπαξ ετησίως είναι προτιµότερο να καλύπτονται από άλλα 
εργαστήρια που έχουν τη δυνατότητα και το προσωπικό.  
 
Για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν προσφορές για τον προσδιορισµό 9 βαρέων µετάλλων (Pb, Cd, 
Hg, As, Cr, Ni, Sb, Se, Al) σε 52 δείγµατα νερού των ζωνών παροχής του ∆ήµου Κιλκίς, που 
συγκεντρώθηκαν και υπέστησαν ειδική επεξεργασία από το εργαστήριο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. Η 
αναζήτηση προσφορών έγινε από διαπιστευµένα ιδιωτικά εργαστήρια, κρατικά εργαστήρια ή 
εργαστήρια δηµοσίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Μετά από ενδελεχή µελέτη των 
προσφορών και λαµβάνοντας υπόψη : 
• το πλήθος των παραµέτρων που δύναται να αναλυθούν σε κάθε εργαστήριο, 
• τις µεθόδους ανάλυσης που χρησιµοποιούνται και τον επιστηµονικό εξοπλισµό του κάθε 

εργαστηρίου, 
• το οικονοµικό κόστος, 
• την υπάρχουσα συνεργασία, 
 
προτείνεται να συνάψει η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. σύµβαση µε το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης 
Περιβάλλοντος, του τµήµατος Χηµείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε 
οικονοµικό κόστος, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ένα € και 11λεπτων. (4061,11€) ευρώ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
Το συγκεκριµένο εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε τελευταίας τεχνολογίας αναλυτικά όργανα που 
παρέχουν ακρίβεια µετρήσεων σε παραµέτρους που δεν έχουν αναλυθεί στο παρελθόν στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης του ∆ήµου Κιλκίς. Εκτός από τη συγκεκριµένη σύµβαση µπορεί να 
υπάρξει διεύρυνση της υποστήριξης και συνεργασίας σε θέµατα ελέγχου ρύπανσης 
περιβάλλοντος, παρακολούθηση της διαδικασίας των αναλύσεων κ.λπ., πλεονεκτήµατα που έχει η 
συνεργασία µε ένα τριτοβάθµιο ίδρυµα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
 
Το ∆.Σ. αφού µελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Γ. ∆ιευθυντή, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2307/95 
(ΦΕΚ 113/15-06-9 

αποφάσισε  και  εγκρίνει οµόφωνα 

1. Τη σύναψη σύµβασης µε το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, του τµήµατος 
Χηµείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε την οποία ανατίθενται οι αναλύσεις 9 
βαρέων µετάλλων σε 52 δείγµατα νερού των υδρευτικών γεωτρήσεων του ∆ήµου Κιλκίς, σύµφωνα 
µε τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια 
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 «      
  

 
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα  ___________________________________________   2014. µεταξύ : 
α) της ∆ΕΥΑ Κιλκίς που εδρεύει στο 1ο χιλ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης ΑΦΜ  090133167, ∆ΟΥ Κιλκίς, 
και εκπροσωπείται νόµιµα από .τον κ. ∆ηµήτριο Τσαντάκη, πρόεδρο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, και β) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, που 
εδρεύει στην Πανεπιστηµιούπολη Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόµιµα από την Καθηγήτρια 
κα Σοφία Α. Κουρτίδου – Ανδρέου, Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ερευνών, συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω : 
 
 

ΆΡΘΡΟ 1°°°° 
 
 Ο πρώτος συµβαλλόµενος αναθέτει στο δεύτερο την υλοποίηση προγράµµατος µε τίτλο : 
«Μελέτη της ποιότητας του πόσιµου νερού του ∆ήµου Κιλκίς». 
Αντικείµενο του έργου είναι «Ο προσδιορισµός 9 βαρέων µετάλλων 
(Pb,Cd,Hg,As,Cr,Ni,Sb,Se,Al ) σε 52 δείγµατα νερών» 
 
 

ΆΡΘΡΟ 2°°°° 
 

 Το συνολικό ύψος χρηµατοδότησης που θα καταβληθεί από τον πρώτο στο δεύτερο 
συµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα ένα ευρώ και έντεκα 
λεπτών (4061,11€.) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
νόµιµων κρατήσεων και των προβλεπόµενων από το άρθρ. 7 Υπ.Απ. ΚΑ 679/22.08.1996 
γενικών εξόδων υπέρ της Επιτροπής Ερευνών).  
Το ποσό αυτό καλύπτει δαπάνες όπως : αµοιβές προσωπικού, εξοπλισµό, µετακινήσεις, 
αναλώσιµα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη γενικότερα κρίνεται ως απαραίτητη για την 
υλοποίηση του έργου, κατά την επισυναπτόµενη πρόταση του επιστηµονικού υπευθύνου και τον 
προϋπολογισµό αυτού, εφόσον προσκοµίζονται στο δεύτερο συµβαλλόµενο τα νόµιµα, κατά τον 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την ισχύουσα νοµοθεσία, παραστατικά που την αποδεικνύουν. 
Η χρηµατοδότηση θα καταβληθεί, µε την παράδοση των αποτελεσµάτων 

 
 

ΆΡΘΡΟ 3°°°° 
 

 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της παρούσας, 
που ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 4°°°° 
 
Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο κ. Φυτιάνος Κωνσταντίνος, καθηγητής του 
Τµήµατος Χηµείας του Α.Π.Θ., ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση 
του έργου. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 5°°°° 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 
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Η διαχείριση της χρηµατοδότησης του προγράµµατος θα γίνει µε ευθύνη της Επιτροπής 
Ερευνών του Α.Π.Θ. και θα κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασµό κονδυλίων έρευνας του Α.Π.Θ., 
(Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστηµα Αγγελάκη, Αρ. Λογ. 5202-002079-917), και σύµφωνα µε 
την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.1996. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 6°°°° 
 
Η υλοποίηση του προγράµµατος θα γίνει µε την ευθύνη και των δύο συµβαλλοµένων και 
σύµφωνα µε τους κανόνες που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για την 
εκπλήρωση των στόχων του προγράµµατος. 

  
 

ΆΡΘΡΟ 7°°°° 
 
Το δικαίωµα για την απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή άλλου τίτλου για την κατοχύρωση 
των τυχόν παραγόµενων αποτελεσµάτων του παρόντος προγράµµατος και της τεχνογνωσίας, 
ανήκει, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στην Επιτροπή Ερευνών και τα φυσικά πρόσωπα της 
ερευνητικής οµάδας που συνέβαλαν στην ανακάλυψή τους. Ο φορέας χρηµατοδότησης 
δικαιούται να εκµεταλλευτεί κατά προτεραιότητα την ευρεσιτεχνία, εφόσον επιτευχθεί και 
συναφθεί γραπτή σύµβαση εκµετάλλευσης µε τους παραπάνω δικαιούχους αυτής.   
 
 

ΆΡΘΡΟ 8°°°° 
 
Αποκλειστικά κατά τόπο αρµόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την 
παρούσα σύµβαση, ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύµβασης αναρτώνται 
υποχρεωτικά στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 
 
Η παρούσα σύµβαση συντάσσεται σε τρία αντίτυπα υπογεγραµµένα από όλα τα συµβαλλόµενα 
µέρη. 
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 

Για το φορέα χρηµατοδότησης             Για το Α.Π.Θ. 
  Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος                                     1. Η Πρόεδρος της Ε.Ε. Α.Π.Θ.  
           
 
 
 

                Καθ. Σοφία Α.Κουίδου Ανδρέου 
            Αντιπρύτανης 

                                                                                       2. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος      » 
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2. Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑ Κιλκίς και συγκεκριµένα στον κωδ. 
61.01 «Αµοιβές και έξοδα µελετών» το ποσό τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ένα ευρώ και 11λεπτων. 
(4061,11€) ευρώ ως αµοιβή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
για την πραγµατοποίηση των αναλύσεων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 59/2014 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο A. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 

 

Τσαντάκης ∆ηµήτριος 
                                                    ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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