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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 τήρηση των κανόνων ασφαλείας 

7. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι κανόνες ασφαλείας όλων των 

εγκαταστάσεων (οικονομικής, διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας), των οχημάτων 

και μηχανημάτων έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε περίπτωση ατυχήματος από φωτιά. 

8. Την ανάγκη συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων όλων των 

εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

9. Την εισήγηση του Οικονομικού τμήματος σχετικά με την ανάγκη συντήρησης και 

αναγόμωσης των πυροσβεστήρων όλων των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 

αριθμ. 74/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

12. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας Ασλανίδης Ιων. Αναστάσιος για το σύνολο 

των εργασιών ποσού . 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των 

πυροσβεστήρων όλων των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην εισήγηση του Οικονομικού τμήματος στην εταιρεία Ασλανίδης 

Ιων. Αναστάσιος ‘ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ &ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ’ με έδρα Νέα 

Μοναστηρίου 58 Θεσσαλονίκη και Α.Φ.Μ. 044164458, για το σύνολο των εργασιών 

ποσού 299,50 €(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.), και ειδικότερα: 

 

 

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

1 18 ΡΑ 2kg 

2 20 CO2 2kg 

3 4 CO2 5kg 

4 23 Ξηράς σκόνης 6kg 

 

Έχοντας υπόψη: 
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2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64-12-98-0003 & 54-02-02-0623 για τα οποία 

έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( AAY 74/2019). 

3. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται με την άμεση ολοκλήρωση των 

εργασιών επισκευής.  

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

μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Κωστίκα Μαρία 
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