
              ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
                Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ
                 ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
------------------------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.160/2014
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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  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. Τις  διατάξεις  του  Ν.  1650/1986  (ΦΕΚ  160/  Α  /16.10.86)  “Για  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος”
10. Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ 13588/725/2006  (ΦΕΚ  383/  Β  /28.03.2006)  “Μέτρα  όροι  και 

περιορισμοί για την  διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της  οδηγίας  91/689/ΕΟΚ  «για  τα  επικίνδυνα  απόβλητα»  του  Συμβουλίου  της  12ης 
Δεκεμβρίου  1991.”

11. Τις  διατάξεις  της  KYA  24944/1159/2006  (ΦΕΚ  791/30.06.2006)  “Έγκριση  Γενικών 
Τεχνικών   Προδιαγραφών  για  τη  διαχείριση  επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με  το 
άρθρο 5  (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι 
και  περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 383/ Β) και σε 
συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  (παρ.  1)  της  οδηγίας  91/156/ΕΚ  του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».”

12. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  24/  Α  /13.02.2012)  “Ποινική  προστασία  του 
περιβάλλοντος −  Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο  παραγωγής και 
διαχείρισης  αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υ.Π.Ε.Κ.Α.

13.  Τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.

14.Την  εξασφάλιση  της  απρόσκοπτης  και  ασφαλούς  λειτουργίας  του  αναλυτικού 
εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

15. Την  ανάγκη  μεταφοράς  επικίνδυνων  εργαστηριακών  χημικών  απόβλητων  τα  οποία 
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές  διατάξεις  θα  πρέπει  να  μεταφερθούν  για 
αποτέφρωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες διάθεσης του εξωτερικού.

16. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης δεν δύναται  να εκτελέσει  την εργασία καθώς δεν 
διαθέτει τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό.

17. Το γεγονός ότι τις αναφερόμενες εργασίες μπορεί να τις εκτελέσει  ιδιωτική εταιρία η 
οποία  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πανελλαδική  άδεια  συλλογής-μεταφοράς  επικίνδυνων 
αποβλήτων  και  να  είναι  επίσης  καταχωρημένη  στο  πανελλαδικό  Μητρώο  Φορέων 
Διαχείρισης  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  .  Να  διαθέτει  επίσης  άδεια  λειτουργίας  για  την 
αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων.

18. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει 
19.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΛΖΛ-ΒΜ4



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων χημικών αποβλήτων 

που προκύπτουν από τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές εργαστηριακές αναλύσεις 
τόσο του πόσιμου νερού των οικισμών του Δήμου Θέρμης όσο και των λυμάτων της ΕΕΛ 
Θέρμης στην εταιρεία INTEREGO Ε.ΠΕ.  με Α.Φ.Μ. 095329177 και έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης 
ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Διαχείριση (1) kg εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΚΑ 16 05 06*) 150 4,00 600,00
2 Κόστος μεταφοράς 1 200,00 200,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     800,00
ΦΠΑ 23% 184,00

Γενικό σύνολο δαπάνης  984,00

1. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 64-98-05-0003 & Κ.Α. 
54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί 
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

2. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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