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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 
 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 1/27-01-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης 05/2022 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 27 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

108/21-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος 
– Μαλλιαρός Σωτήριος - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Σουρίνης 
Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος  
Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ  

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                           
κ. Μαύρου Αργυρή. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο  (-5ο-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, προτίθεται να προβεί σε επιλογή συνεργάτη για τη φύλαξη των χώρων των γραφείων 
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της Διοίκησης και των χώρων του ΒΙΟΚΑ Λιμένα, μέχρι 31-12-2023. Ενδεικτικά θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω 

εργασίες: 

 

 Επίσκεψη του τεχνικού τμήματος της εταιρίας φύλαξης στο χώρο της επιχείρησης, που βρίσκεται 

εγκατεστημένο το σύστημα συναγερμού. 

 Σύνδεση του συστήματος συναγερμού με το επανδρωμένο 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων της εταιρίας. 

 Άμεση ανταπόκριση των χειριστών στα σήματα που λαμβάνουν. 

 Συντονισμός απαραίτητων ενεργειών. 

 Υπηρεσία άμεσης επέμβασης κατά τις νυχτερινές ώρες. 

 Οι υπηρεσίες παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλες τις ημέρες του μήνα, 24 ώρες 

ημερησίως. 

 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο να έχει την κατάλληλη γνώση για τη φύλαξη 

(άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων)προϋπηρεσία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Υπηρεσίες φύλαξης χώρων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΗΜΕΡΑ 730 0,875 638,75 

Υπηρεσίες φύλαξης χώρων του ΒΙΟΚΑ Λιμένα ΗΜΕΡΑ 730 0,875 638,75 

          

          

ΣΥΝΟΛΟ       1.277,50 

Φ.Π.Α. 24%       306,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       1.584,10 

 

1. Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες: 

2. Συντάχθηκε και υπογράφτηκε η τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της υπηρεσίας από 

την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τις διαδικασίες.  

3. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 59/18-01-2022 Πρωτογενές αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ: 22REQ009934374. 

4. Ελήφθη η 6η Απόφαση Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων 

πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εκατοστών (1.584,10€),  για την πληρωμή ισόποσης 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τα έτη 2022 και 2023 σε βάρος του Κ.Α. 64-

05-0090 «Συνδρομές σε υπηρεσίες ασφάλειας χώρου»   κατά έτος ως εξής: 

 

    ΕΤΟΣ 2022 ΕΤΟΣ 2023 ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Κ.Α ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

  64-05-0090 638,75 638,75 1.277,50 

  54-00 153,30 153,30 306,60 

          

ΣΥΝΟΛΟ   792,05 792,05 1.584,10 

 
 

5. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00077/18-01-2022 για δέσμευση πίστωσης ποσού 

638,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:624ΦΟΕΥΣ-ΑΒΗ) 

6. Αναρτήθηκε  η με αρ. πρωτ. 61/18-01-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την 

εταιρία CHAMPION ELLENIC SECURITY ΕΠΕ (ΑΔΑΜ: 22PROC009935817).  

 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 
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Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Υπέρ ψήφισαν  τα δέκα  παρόντα μέλη 
 
Το μέλος κ. Λαμπρινίδης Λάμπρος καταψήφισε το θέμα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της απευθείας  ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στην εταιρία CHAMPION – HELLENIC SECURITY ΕΠΕ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 38-44, 

Καβάλα, ΑΦΜ: 997582184, Δ.Ο.Υ. Καβάλας, τηλ. 2510 221934 έναντι του ποσού των 1.277,28  €  πλέον 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, μέχρι 31-12-2023. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-05-0090 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους 2022.  

4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα μεριμνήσει για την εγγραφή σχετικών  πιστώσεων και  στον Προϋπολογισμό έτους 2023. 

5. Η παραλαβή της υπηρεσίας  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την 

219/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης 

για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022».  

6. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

                                                                                                                                                                                                      
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 05/2022    

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        
          Θάσος   28-01-2022                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                          

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                            
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