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  «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019 ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 298/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης 

6. Την κάλυψη των αναγκών απολύμανσης στο χώρο των Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων με την εφαρμογή εργασιών μυοκτονίας, απεντόμωσης 

και απολύμανσης.  

7. Την ανάγκη διασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών εργασίας στα πλαίσια της 

Δημόσιας Υγιεινής. 

8. Το γεγονός ότι επειδή η ΔΕΑΥΘ δεν διαθέτει το αναγκαίο εξειδικευμένο 

προσωπικό κρίνεται αναγκαία η ανάθεση των εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη.  

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

10. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.  

11. Τις αναληφθείσες πιστώσεις και την με αριθμό 24/2019 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

13. Την προσφορά της εταιρείας: ¨Υγειοτεχνική¨ Ευανθία Δημ. Μαλαμή 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Εργασίες 

Μυοκτονίας, Απεντόμωσης & Απολύμανσης 2019»,όπως αυτές περιγράφονται 

αναλυτικά στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. στην επιχείρηση Υγειοτεχνική¨ 
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Ευανθία Δημ. Μαλαμή Μ.Μ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. με Α.Φ.Μ. 045420026  που 

εδρεύει Χ. Τρικούπη 9 στη Θεσσαλονίκη και με ποσό ανάθεσης των εργασιών 

948,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..  

Ειδικότερα οι εργασίες θα αφορούν έξι εφαρμογές στη διάρκεια ενός έτους (ανά 

δίμηνο): 

Α. Εργασίες Μυοκτονίας: 

Τοποθέτηση δολωμάτων σε φρεάτια, υπόγειες διακλαδώσεις και όπου αλλού 

κριθεί απαραίτητο. 

Β. Εργασίες απεντόμωσης: 

Ψεκασμός  με  τη  βερολίνειο  μέθοδο  και  τοποθέτηση  ειδικού  σκευάσματος 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου. 

Γ. Εργασίες απολύμανσης: 

Ψεκασμός όλων των στεγασμένων χώρων για την ολοκληρωτική εξάλειψη των 

μικροβίων ιών και βακτηρίων. 

 

2. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2019 και στους 

Κ.Α. 64-12-98-0003 & Κ.Α. 54-02-02-0623 έχει προβλεφθεί πίστωση για την 

κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής 

μετά την υποβολή από τον πάροχο δυο εξοφλητικών τιμολογίων, το πρώτο τον μηνα 

Νοέμβριο 2019 και το δεύτερο με την λήξη της εκτέλεσης της υπηρεσίας, 632,00 

και 316,00 ευρώ αντίστοιχα, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Κωστίκα Μαρία 
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