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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια  επίπλων γραφείου για τη Δ/νση 

Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών καθώς και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ήτοι 

αναλυτικά: 

- Μια (1) συρταριέρα τροχήλατη με τρία μεταλλικά συρτάρια και εσωτερική μολυβοθήκη. 

- Δύο (2) καθίσματα τροχήλατα γραφείου βαρέως τύπου με μαύρη δερματίνη. 

- Έξι (6) καθίσματα τροχήλατα γραφείου απλού τύπου με μαύρο ύφασμα. 

- Μια (1) συρταριέρα σταθερή με τέσσερα (4) μεταλλικά συρτάρια και εσωτερική 

μολυβοθήκη. 

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι η  

ετήσια δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 

του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στο κεντρικό κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που 

βρίσκεται επί της οδού Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. 

Η πληρωμή της δαπάνης  θα γίνει σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο και με την 

προσκόμιση των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών  στην αρμόδια υπηρεσία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 Η συνολική δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (980,00 

€) χωρίς ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2017 που έχει 

εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 165/2016 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00 € στο κεφάλαιο 

«Παροχές τρίτων» με  K.A. 620704 και τίτλο «Επισκευές και συντήρηση επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού» καθώς και πίστωση ποσού 511.031,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  

με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%». 
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