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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

 

 

                         

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια: 

 

• Έξι (6) κλειδιών, μιας (1) κλειδαριάς για την κεντρική είσοδο, δέκα (10) κλειδιών 

ασφαλείας καθώς και εργασίες τοποθέτησης, για το ακίνητο της ΔΕΥΑΧ στην οδό 

Κιμώλου, όπου συστεγάζονται τα συνεργεία ύδρευσης και αποχέτευσης.  

• Ένα (1) κλειδί αυτοκινήτου με ιμομπιλάιζερ, ένα (1) κλειδί αυτοκινήτου απλό, καθώς και 

ένα (1) κλειδί για επισκευή, με δικό του τσιπάκι (κέλυφος & λεπίδα) για το υπηρεσιακό 

αυτοκίνητο με πινακίδες ΧΑΡ 8196. 

• πέντε (5) λουκέτα, πενήντα δύο (52) διάφορα κλειδιά & δεκαέξι (16) καρτελάκια με 

κρίκους για τα Α/Σ της Δ.Ε. Ληλαντίων.  

• Τέσσερα (4) λουκέτα, δύο (2) γωνιές, τέσσερις κυλίνδρους και τέσσερα κλειδιά για το Α/Σ 

«Α».  

• Τρία (3) κλειδιά ασφαλείας για το βιολογικό της Ν. Αρτάκης.  

 

Λόγω παλαιότητας και φθοράς των υφισταμένων κλειδαριών και κλειδιών, κρίνεται απαραίτητη η 

αντικατάστασή τους.  

 

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω Προμήθεια, διότι η συνολική δαπάνη δεν 

υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του 

Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ , 20/3/2019 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 580,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

στον οποίον υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού € 18.000,00 στο κεφάλαιο «Αναλώσιμα Υλικά» με  

K.A. 250501 «Λοιπά Αναλώσιμα με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54002524.  

                                                     

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

   

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ  

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ 

Τ/Υ ΔΕΥΑΧ 

 

 ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
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