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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

Έρνληαο ππόςε: 

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

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

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

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

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

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο όισλ εθείλσλ ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη 

πξνθεηκέλνπ ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεραλεκάησλ γξαθείνπ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο όπσο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, θαμ, server, Σει. 

Κέληξν, Φσηνηππηθά. 

7. Εηδηθόηεξα νη εξγαζίεο πνπ απαηνύληαη αθνξνύλ ζηελ: 

 Σειεθσληθή ππνζηήξημε γηα ηνλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από θαζεκεξηλή ρξήζε 

 Δηνξζσηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ. 

 Γεληθό service πνπ ζα πεξηιακβάλεη: ζέξβηο εθηππσηηθνύ, ιίπαλζε 

κεραληθώλ ηκεκάησλ, ζέξβηο ειεθηξνληθώλ ηκεκάησλ,  εζσηεξηθό 

θαη εμσηεξηθό θαζαξηζκό. 

 Αλαβαζκίζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ. 

8. Σν γεγνλόο όηη ε Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαζώο απαηηνύληαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη δελ δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

9. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο 

Δ/θεο& Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

10. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 
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11. Σηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή κε αξηζκό 220/2020 Απόθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

12. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ΣΕΥΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο Δ/θεο& Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ζηελ εηαηξεία Σερληθή Α.Ε. Κέντρο Μηχανών Γραφείου, κε 

Α.Φ.Μ. 094220230 θαη έδξα Αγίνπ Δεκεηξίνπ 194 Θεζζαινλίθε,  κε πνζό 

αλάζεζεο επί ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ 3.880,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο 

Φ.Π.Α.. 

2. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο από ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

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

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη 

εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε. Οη θσδηθνί  πνπ ζα βαξύλνπλ  ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηξέρνληνο έηνπο είλαη νη  64-12-98-0005 κε ην πνζό ησλ 

1.142,00  θαη  54-02-02-0623 κε ην πνζό ησλ 274,08. Σν ππόινηπν ηνπ 

πνζνύ ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2021. 

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Δηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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