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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: Διενέργεια απεσθείας ανάθεσης εργασιών κε ηίηιν: 

«ΦΤΛΑΞΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ». 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Τνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Υπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Τελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Δ.Σ. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 73923+73899 απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Τελ αλάγθε θύιαμεο  των εγκαταςτάςεων τησ ΕΕΛ Θζρμησ από κλοπζσ, όπωσ και 

του αποχετευτικοφ δικτφου Ν.Ραιδεςτοφ-Φιλοθζησ από παράνομεσ απορρίψεισ 

αποβλήτων. 

7. Τν γεγνλόο όηη ε Δ.Ε.Υ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαζώο απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκόο θαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 

8. Τελ αλάγθε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «ΦΤΛΑΞΗ ΕΕΛ ΚΑΙ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Τ.Υ. 

ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

9. Τε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

10. Τηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή κε αξηζκό 221/2020 Απόθαζε 

Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο 

11. Τελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο: ΔΡΑΙ SECURITY GROUP 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Τελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν: «ΦΤΛΑΞΗ ΕΕΛ ΚΑΙ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε 

ηεο Τ.Υ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ζηελ εηαηξεία ΔΡΑΙ Α.Ε., πνπ εδξεύεη ζηε 

Θεζζαινλίθε 17Η Ννεκβξίνπ 81 , Α.Φ.Μ. 094519290 θαη κε πνζό δαπάλεο επί 





ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ 2.970,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη 

εηδηθόηεξα 480,00€ κεληαία γηα ηνπο θαζεκεξηλνύο ειέγρνπο θαη 15 κεληαία γηα 

ηελ ππεξεζία ON/OFF. 

2. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο. Σηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ έηνπο 2020 έρεη εγγξαθεί ε 

ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 64-01-01-0012 & 54-02-02-

0623 γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε 

αξηζκό 221/2020. 

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

 

 

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Δηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 

 

 
 




