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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

 

Θέμα: «Απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζηρ επγαζιϊν με ηίηλο: «Πποληπηική 

Απολωμανζη ζςνολικοω ζηψλος οσημάηυν ηηρ ΔΕΤΑ Θέπμηρ ζηα πλαίζια ππψλητηρ 

διαζποπάρ ηος  Κοπυνοιοω COVID-19» 

 

Έσονηαρ ςπψτη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1069/80 ψπυρ αςηψ ηποποποιήθηκε και ιζσωει ζήμεπα 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016. 

3. Σον Κανονιζμψ Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειϊν & Τπηπεζιϊν ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με απιθμψ 275/2018 απψθαζη ηος Διοικηηικοω ςμβοςλίος ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηϊζειρ ζηον πποχπολογιζμψ έηοςρ 2020 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 276/2019 Απψθαζη ηος Δ... 

6. Σην Ππάξη Νομοθεηικοω Πεπιεσομένος (ΦΕΚ 42/25.02.2020 ηεωσορ A’): 

Καηεπείγονηα μέηπα αποθςγήρ και πεπιοπιζμοω ηηρ διάδοζηρ κοπυνοφοω. 

7. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7 ηος Ν.1069/1980  ψπυρ  

8. Σην Ππάξη Νομοθ. Πεπιεσομένος (ΦΕΚ 55/11.03.2020 ηεωσορ A’): 

Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηϊπιζηρ ηυν απνηηικϊν ζςνεπειϊν ηηρ εμθάνιζηρ 

ηος κοπυνοφοω COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμοω ηηρ διάδοζήρ ηος.  

9. Σην Ππάξη Νομοθ. Πεπιεσομένος (ΦΕΚ 64/14.03.2020 ηεωσορ A’): 

Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηϊπιζηρ ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμοω ηηρ διαζποπάρ 

ηος κοπυνοφοω COVID-19. 

10. Σην καηεπείγοςζα ανάγκη εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «Απολωμανζη 

ζςνολικοω ζηψλος οσημάηυν ηηρ ΔΕΤΑ Θέπμηρ ζηα πλαίζια ππψλητηρ 

διαζποπάρ ηος  Κοπυνοιοω COVID-19»  

11. Σην ειζήγηζη ηος Διοικηηικοω Σμήμαηορ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για ηην εκηέλεζη ηηρ 

επγαζίαρ με ηίηλο: «Απολωμανζη ζςνολικοω ζηψλος οσημάηυν ηηρ ΔΕΤΑ 

Θέπμηρ ζηα πλαίζια ππψλητηρ διαζποπάρ ηος  Κοπυνοιοω COVID-19»  

12. Σο γεγονψρ ψηι για ηη ζςγκεκπιμένη δαπάνη θα διενεπγηθεί νψμιμα η 

δέζμεςζη μεηά ηην αναμψπθυζη πποχπολογιζμοω η οποία θα διενεπγηθεί 

ζηην 1η ζςνεδπίαζη ηος Δ..  

13. Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ: ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΔΑ: 6Τ4ΥΟΛΖΛ-ΩΧΓ



                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Σην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: «Απολωμανζη ζςνολικοω ζηψλος 

οσημάηυν ηηρ ΔΕΤΑ Θέπμηρ ζηα πλαίζια ππψλητηρ διαζποπάρ ηος  Κοπυνοιοω 

COVID-19» ψπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην ειζήγηζη ηος Διοικηηικοω 

Σμήμαηορ. 

2. Σην απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: Π Απολωμανζη ζςνολικοω 

ζηψλος οσημάηυν ηηρ ΔΕΤΑ Θέπμηρ ζηα πλαίζια ππψλητηρ διαζποπάρ ηος  

Κοπυνοιοω COVID-19» ψπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην ειζήγηζη ηος 

Διοικηηικοω Σμήμαηορ ζηην εηαιπεία ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με 

Α.Φ.Μ. 127979167 πος εδπεωει ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ 45 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΚ 

54625, με ποζψ δαπάνηρ επί ζςνψλος 900,00€ πλέον ηος αναλογοωνηορ 

Φ.Π.Α.. 

3. Η δαπάνη πος πποκαλείηαι απψ ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί απψ 

ιδίοςρ πψποςρ. Λψγυ ηος εκηάκηος ηηρ ανάγκηρ και ηηρ μη δςναηψηηηαρ 

ππψβλετηρ ζηον πποχπολογιζμψ έηοςρ 2020 καηά ηη ζωνηαξη ηος,  η 

δέζμεςζη ηηρ ζσεηικήρ πίζηυζηρ θα διενεπγηθεί μεηά ηην αναμψπθυζη ηος 

πποχπολογιζμοω απψ ηο Δ.. η οποία θα βαπωνει ηοςρ Κ.Α. 64-12-98-0003 & 

54-02-02-0623. 

4. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικοω ποζοω θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ 

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή απψ ηον πάποσο ιζψποζος εξοθληηικοω 

ηιμολογίος. 

 

 

Η Αναπλ. Γενική Διεςθωνηπια 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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