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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
     Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης 

συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας »  
 

 Σας γνωρίζουμε ότι στις αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει ο καθορισμός 

των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον  καθορισμό 

χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία 

κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών (άρθρο 75 Iβ10 κ II8 Ν.3463/06,)  

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεύχος Α')  

(παρ. 1 άρθρο 1 ΑΝ 582/68) (άρθρο 190 Π.Δ. 14/99- Κ.Β.Π.Ν.). 

Η διοίκηση και η διαχείριση όλων των νεκροταφείων που    βρίσκονται σε 

λειτουργία, ανήκει στους δήμους και συνεπώς η ευθύνη για τη φύλαξη,  συντήρηση  

και  εύρυθμη    λειτουργία τους εναπόκειται σε αυτούς. (ΓνΝΣΚ 316/1995). 

Για την καλύτερη φύλαξη του Α΄ Nεκροταφείου Δράμας, στο οποίο κατά καιρούς 

έχουν σημειωθεί συμβάντα κλοπής και δολιοφθορών τόσο στα  μνημεία τάφων όσο 

και στους χώρους διοίκησης (γραφείο εργατών κοιμητηρίου, αποθήκη κλπ),  υπάρχει 

εγκατεστημένο ασύρματο σύστημα συναγερμού, για το οποίο είναι  απαραίτητη  η 

παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του  ανωτέρω εγκατεστημένου συστήματος και 

συγκεκριμένα η 24ωρη λήψη και επεξεργασία των σημάτων του συστήματος 

συναγερμού.    

Το κόστος της δαπάνης  της ανωτέρω  υπηρεσίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης 

συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας »   για κάθε ημερολογιακό 

μήνα είναι 36,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η περίοδος  της σύμβασης 

είναι από 15-07-2019 μέχρι 30-06-2020 (συνολικά 11,5 μήνες). Κατά συνέπεια η 

συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη εργασία ανέρχεται στο ποσό 341,29€ και 

με το ΦΠΑ  στο ποσό των 423,20€.  Θα βαρύνει πίστωση του προϋπολογισμού 

του Δήμου, με Κ.Α  45.6278.01.   
Για το οικονομικό έτος 2019 υπάρχει στο συγκεκριμένο κωδικό εγγεγραμμένη 

πίστωση ποσού 202,40€  για να πληρωθούν οι δαπάνες για την παροχή της εργασίας 

από 15-07-2019 ως 31-12-2019 (5,5 μήνες) και το υπόλοιπο της δαπάνης ήτοι 

220,80€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικ. έτους. 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο δόσεις, μία στις 31-12-2019 και μια με τη 

λήξη της σύμβασης, δηλαδή 30-06-2020. 

Για το λόγο αυτό με την αριθμ. πρωτ. 18158/2-7-2019 (ΑΔΑ ΩΩΒ4Ω9Μ-729) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεσμεύτηκε το ποσό των 202,40 ευρώ,  η οποία 



καταχωρήθηκε με α/α 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑΥ 873. Επιπλέον εκδόθηκε 

η αριθμ. πρωτ. 17312/24-06-2019 (ΑΔΑ 6Ι0ΡΩ9Μ-6Ο4) απόφαση πολυετούς 

δέσμευσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης σχετικά με την  

έγκριση της   απευθείας ανάθεσης της εργασίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης 

συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας » για ένα 11,5 μήνες, δηλαδή 

από 15-07-2019 μέχρι 31-06-2020.  

CPV : 79711000-1 (Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού) 
          
              Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 
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