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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 διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης.
11. Την ανάγκη διάθεσης των στερεών μη επικίνδυνων απόβλητων   που παράγονται στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
12. Το  γεγονός  ότι  η  Ε.Ε.Λ.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  αδειοδοτημένη  μονάδα  επεξεργασίας 

στερεών αποβλήτων και επομένως  δεν μπορεί να προχωρήσει στην τελική τους διάθεση.
13. Την  ανάγκη  μεταφοράς  τους  σε  αδειοδοτημένη  μονάδα  προκειμένου  να  υποστούν  την 

απαραίτητη επεξεργασία καθώς και την τελική τους διάθεση.
14.Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
15.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Αποφασίζει  την  διενέργεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  διαχείρισης  των  στερεών  μη 
επικίνδυνων αποβλήτων της Ε.Ε.Λ. Θέρμης,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
και  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 9.840,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Συγκεκριμένα θα μεταφερθούν τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα  που παράγονται 
από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ( λάσπες από την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων,  εσχαρίσματα  και  απόβλητα  από  την εξάμμωση  )  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και 
συγκεκριμένα  η  εκτιμώμενη  ποσότητά  των  λασπών  από  την  επεξεργασία  αστικών 
λυμάτων ανέρχεται σε 80 τόνους το χρόνο, των εσχαρισμάτων σε 20 τόνους το χρόνο 
και των αποβλήτων από την εξάμμωση σε 20 τόνους το χρόνο. Ο ανάδοχος θα πρέπει 
να είναι  καταχωρημένος στο μητρώο φορέων διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
που τηρεί το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Υ.Π.Ε.Κ.Α., Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Αρ. Πρ. Οικ. 
44396/4196, 15-10-2015).

3. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ένα(1) έτος, από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης.
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4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους  Κ.Α. 64-09-02-0012 και 
Κ.Α. 54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται και θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 θα 
υπάρχει αντίστοιχη πίστωση.

5. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 3/2016 Α.Δ.Σ. 
και  την αντίστοιχα ορισμένη έτους 2017.

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
. 
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