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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΝΙΚΟΥ ΓΙΔΥΘΥΝΤΗ» 
Θέμα: «Απεσθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης-

μσοκτονίας» 

 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

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

3. Την με απιθμό 275/2018 απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.Θ. 

4. Τιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2020 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 276/2019 Απόθαζη ηος Γ.Σ. 

5. Την κάλςτη ηυν αναγκών απολύμανζηρ ζηο σώπο ηυν Δγκαηαζηάζευν 

Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηυν με ηην εθαπμογή επγαζιών μςοκηονίαρ, απενηόμυζηρ 

και απολύμανζηρ.  

6. Την ανάγκη διαζθάλιζηρ ηυν αναγκαίυν ζςνθηκών επγαζίαρ ζηα πλαίζια ηηρ 

Γημόζιαρ Υγιεινήρ. 

7. Το γεγονόρ όηι η ΓΔΑΥΘ δεν διαθέηει εξειδικεςμένο πποζυπικό κπίνεηαι 

αναγκαία η ανάθεζη ηυν επγαζιών ζε εξυηεπικό ζςνεπγάηη. 

8. Τη βεβαίυζη πίζηυζηρ ηος οικονομικού ημήμαηορ. 

9. Την ειζήγηζη ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.  

10. Την με απιθμό 165/2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ. 

11. Τη βεβαίυζη πίζηυζηρ ηος οικονομικού ημήμαηορ. 

12. Την πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ: ¨Υγειοηεσνική¨ Δςανθία Γημ. Μαλαμή 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Την απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών με τίτλο: «Εργασίες 

Μσοκτονίας, Απεντόμωσης & Απολύμανσης», όπυρ αςηέρ πεπιγπάθονηαι 

αναλςηικά ζηην ειζήγηζη ηηρ Τ.Υ. ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. ζηην επισείπηζη Υγειοηεσνική¨ 

Δςανθία Γημ. Μαλαμή Μ.Μ. Μησανικόρ Δ.Μ.Π. με Α.Φ.Μ. 045420026  πος 

εδπεύει Φ. Τπικούπη 9 ζηη Θεζζαλονίκη και με ποζό ανάθεζηρ ηυν επγαζιών 

948,00€ πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α..  

ΑΔΑ: 9945ΟΛΖΛ-Η8Β



Διδικόηεπα οι επγαζίερ θα αθοπούν έξι εθαπμογέρ ζηη διάπκεια ενόρ έηοςρ 

(ανά δίμηνο): 

Α. Δπγαζίερ Μςοκηονίαρ: 

Τοποθέηηζη δολυμάηυν ζε θπεάηια, ςπόγειερ διακλαδώζειρ και όπος αλλού 

κπιθεί απαπαίηηηο. 

Β. Δπγαζίερ απενηόμυζηρ: 

Χεκαζμόρ  με  ηη  βεπολίνειο  μέθοδο  και  ηοποθέηηζη  ειδικού  ζκεςάζμαηορ 

ανάλογα με ηιρ απαιηήζειρ ηος σώπος. 

Γ. Δπγαζίερ απολύμανζηρ: 

Χεκαζμόρ όλυν ηυν ζηεγαζμένυν σώπυν για ηην ολοκληπυηική εξάλειτη ηυν 

μικποβίυν ιών και βακηηπίυν. 

2. Σηον πποϋπολογιζμό ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. Θέπμηρ ηος οικονομικού έηοςρ 2020 και 

ζηοςρ Κ.Α. 64-12-98-0003 & Κ.Α. 54-02-02-0623 έσει πποβλεθθεί πίζηυζη για 

ηην κάλςτη ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ. 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικόρ Γιεςθςνηήρ 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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