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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση 
διάθεσης πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης. 
10.Την κάλυψη των αναγκών απολύμανσης στο χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων με την εφαρμογή εργασιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης. 
11.Την ανάγκη διασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών εργασίας στα πλαίσια της Δημόσιας 

Υγιεινής. 
12.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  απολύμανσης  στο  χώρο  των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και ειδικότερα: 
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.
για χρονική διάρκεια ενός έτους κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν έξι  εφαρμογές 
στην   επιχείρηση  ¨Υγειοτεχνική¨  Ευανθία  Δημ.  Μαλαμή  Μ.Μ.  Μηχανικός  Ε.Μ.Π.  με 
Α.Φ.Μ. 045420026  που εδρεύει Χ. Τρικούπη 9 στη Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης 
επί συνόλου των εργασιών 1.440,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. '61-98-00-0002 & 
Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται και θα 
διατεθεί  για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό έτους 2016 θα 
υπάρχει αντίστοιχη πίστωση. 

3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 6/2015 Α.Δ.Σ. 
ή την αντίστοιχη έτους 2016.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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