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Από  την   9η  Τακτική  Συνεδρίαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.
Η Ε.Ε του Συνδέσμου, συνήλθε, σήμερα  Τετάρτη  20  Απριλίου  2016  και ώρα
12:30μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, ύστερα από την 547/15-04-2016  πρόσκληση
του Προέδρου του κ. Γεώργιου  Πράττου  που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα
σε όλα τα μέλη του. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ήταν παρόντα  και  τα τρία τακτικά μέλη της επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Πράττος  Γεώργιος,  Κωνσταντίνος  Γανωτής,  Γαρυφάλλου
Αναστάσιος,  (τακτικά μέλη).
ΑΠΟΝΤΕΣ : ΟΥΔΕΙΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της Συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης.  

Α Π Ο Φ Α Σ Η     30/2016
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

        Αίτημα της Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε.  για την σύνδεση της υπό
δημιουργία υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και

υπολειμμάτων απορριμμάτων, με τα δίκτυα παροχής νερού και ηλεκτρικής ενέργειας
του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου

     
                        

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπ’ όψιν της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συνδέσμου την με αριθμό πρωτ. εισερχομένων 542/15.04.2016 Αίτηση της «Β.ΑΠ.ΚΑ.
Ι.Κ.Ε» (Αναδόχου  εκτέλεσης  της  εργασίας  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  του
πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης και παραχωρησιούχου της υπό δημιουργία
υποδομής  περαιτέρω  επεξεργασίας  παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων
απορριμμάτων), αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της  παρούσας   Απόφασης.  Περαιτέρω,  ο  Πρόεδρος  ανέφερε  ότι  εκ  μέρους  της
Β.ΑΠ.ΚΑ.  Ι.Κ.Ε  έχει  κατατεθεί  υπεύθυνη  δήλωση  του  Πολιτικού  Μηχανικού
Θεόφιλου  Π.  Βασιλειάδη,  στην  οποία   ο  τελευταίος  δηλώνει  υπεύθυνα  ότι  η
εγκατάσταση της κινητής μονάδας διαχείρισης αποβλήτων  από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) στο ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου δεν θα αλλάξει τη μορφολογία και
την στατικότητα του  εδάφους αντίγραφο της οποίας  ομοίως επισυνάπτεται.
Στο πλαίσιο  αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του σχετικού αιτήματος της
«Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε», καθόσον η σύνδεση της μονάδας με τα δίκτυα παροχής νερού και
ηλεκτρικής ενέργειας του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, είναι απόλυτα απαραίτητη για την
λειτουργία  της  από την παραχωρησιούχο,  που έχει  αποφασιστεί  με  προηγούμενης
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αυτονόητα, θα ληφθεί μέριμνα για την ορθή
καταμέτρηση της κατανάλωσης που θα πραγματοποιεί η  «Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε», μέσω
της τοποθέτησης σχετικών μετρητών («ρολογιών»), προκειμένου να επιβαρύνεται η
παραχωρησιούχος με  τις  αντίστοιχες  δαπάνες  κατανάλωσης νερού και  ηλεκτρικού
ρεύματος.

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου αφού είδε τη σχετική νομοθεσία και μετά
από διαλογική συζήτηση 

            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

ΑΔΑ: ΨΕΒΖΟΕΘ0-ΥΧΘ



Εγκρίνει την με αριθμό πρωτ. εισερχομένων 542/15.04.2016 Αίτηση της  «Β.ΑΠ.ΚΑ.
Ι.Κ.Ε» (Αναδόχου  εκτέλεσης  της  εργασίας  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  του
πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης και παραχωρησιούχου της υπό δημιουργία
υποδομής  περαιτέρω  επεξεργασίας  παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων
απορριμμάτων), με  τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
Α)  Η καταμέτρηση  της  κατανάλωσης  νερού  και  ηλεκτρικού  ρεύματος  που  θα
πραγματοποιεί  η  «Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε», θα γίνεται μέσω της τοποθέτησης αντίστοιχων
μετρητών («ρολογιών») από τους παρόχους αυτών (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., Δ.Ε.Η.).
Β) Η δαπάνη κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος που θα πραγματοποιεί η
«Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε», καταμετρούμενη σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, θα επιβαρύνει την
παραχωρησιούχο, η οποία οφείλει να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.,
έγκαιρα, ώστε να υπάρχει εμπρόθεσμη εξόφληση των οικείων λογαριασμών.
Γ)  Η  τυχόν  παράβαση  της  σχετικής  υποχρέωσης  της  «Β.ΑΠ.ΚΑ.  Ι.Κ.Ε»  αποτελεί
σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης εκ μέρους του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν.
Μαγνησίας.  
Και αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό       30/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                           ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                       Βόλος   20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016
                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΡΑΤΤΟΣ

ΑΔΑ: ΨΕΒΖΟΕΘ0-ΥΧΘ
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