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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ      Χαλκίδα 06/06/2018 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στη συντήρηση 

των συστημάτων πυρόσβεσης που είναι τοποθετημένα στις ακόλουθες  εγκαταστάσεις: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Νεοφύτου 69-Χαλκίδα) 

2. Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας 

3. Αντλιοστάσιο Λυμάτων Α΄ Χαλκίδας 

4. Συνεργεία – Αποθήκη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Κιμώλου) 

5.  Διυλιστήριο Αυλίδας 

6. Κέντρο Λυμάτων Ν.Αρτάκης 

 

Κωδικός CPV : 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 

 

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της ως άνω παροχής υπηρεσίας, διότι η  

δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται από το άρθρο 328 του ν. 

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

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την 

παραλαβή της εν λόγω παροχής υπηρεσιών  και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε 

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα. 

Η πληρωμή της αξίας της σχετικής 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. 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω συντήρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό  των 

1.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί 
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με την υπ΄αριθμ. 277/2017 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 40.000,00 € στο κεφάλαιο «Παροχές 

τρίτων» με  K.A. 620701 και τίτλο «Επισκευές και συντήρηση κτιρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων» καθώς και πίστωση ποσού 650.280,00€ στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με 

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

 

                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                   Ο Δ/ΝΤΗΣ 

                                           Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

    ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ                                                 ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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