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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρμόδιος: Μαστρογιάννη Ελένη           Ημερομηνία   23-01-2019 
Τηλ.: 22210 62615 
Fax: 22210 62617 
e-mail: gprom@deyax.gr 
      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την 
επισκευή  του φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου TOSHIBA της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ήτοι αναλυτικά: 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ KYOCERA KM4050 
  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ TOSHIBA 

1 τμχ 

 
Το κόστος της ως άνω επισκευής εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει το ποσό των 50,00 € 

(χωρίς ΦΠΑ). 
Προτείνεται η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της ως άνω επισκευής μετά των υλικών, διότι 

η  δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 του ν. 
4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Εργων,     Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Η τοποθέτηση των υλικών συντήρησης και επισκευής θα γίνει επί τόπου στο κτίριο όπου 
βρίσκεται το φωτοτυπικό μηχάνημα, από εξειδικευμένο τεχνίτη, κατά τις εργάσιμες ώρες και 
ημέρες. 

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. 
 Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα επτά ευρώ (62,00 €)  με 
ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2019 που έχει 
εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 245/2018 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 18.000,00 € στο κεφάλαιο 
«Παροχές τρίτων» με  K.A. 620704 και τίτλο «Επισκευές και συντήρηση επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμού» καθώς και πίστωση ποσού 595.392,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  
με Κ.Α. 54006224  και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%». 
 
 

       Η Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών         
                                                                                                      Θεωρήθηκε 

                                                                                 Η Δ/ντρια Διοικ/κών  
            Ελένη Μαστρογιάννη                                            &  Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
                                                                                                      Νίκη Ζαχαρού       


