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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

 Η παρούσα Σεχνική Έκθεση συντάσσεται, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια 

και τοποθέτηση επίπλων για το Σμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης.  

 υγκεκριμένα απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση των κάτωθι: 

- Πέντε (5)  γραφεία από έγχρωμη μελαμίνη διαστάσεων 155 cm Φ 80cm, Πάχους 

25mm  [ 240,00 € Φ 5 = 1.200,00 €], 

- Ένα (1) γραφείο από έγχρωμη μελαμίνη διαστάσεων 220cmΦ80cmΦ75cm, Πάχους 

25mm [ 400,00 € Φ 1 = 400,00 €], 

- Έξι (6) συρταριέρες τροχήλατες διαστάσεων 51 cm Φ 50 cm Φ 45 cm, από έγχρωμη 

μελαμίνη που θα αποτελείται από τέσσερα (4) συρτάρια, εκ των οποίων το πρώτο θα 

έχει κλειδαριά  [ 170,00 € Φ 6 = 1.020,00 €], 

- Επτά (7) ραφιέρες ανοιχτές διαστάσεων 95 cm Φ 60 cm Φ 25 cm, από έγχρωμη 

μελαμίνη, για χρήση διαχωριστικού όπου θα φέρει υποδοχή για την μονάδα του 

Η/Τ, θυρίδες εξαερισμού αυτής και στο επάνω μέρος ράφια [ 80,00 € Φ 7 = 560,00 €], 

- Δύο (2) σετ καθισμάτων αναμονής τεσσάρων (4) θέσεων διαστάσεων 230 cm Φ 68 

cm Φ 80 cm με δερματίνη χρώματος μπλε σκούρο [ 160,00 € Φ 2 = 320,00 €], 

- Έντεκα (11) καρέκλες γραφείου τροχήλατες με ψηλή πλάτη, χρώματος μπλε σκούρο    

[ 90,00 € Φ 11 = 990,00 €], 

- Οκτώ (8) καθίσματα αναμονής, χρώματος μπλε σκούρο  [ 35,00 € Φ 8 = 280,00 €].    

ΤΝΟΛΟ ΦΩΡΙ ΥΠΑ: 4.770,00 € 

 Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας [CPV: 39130000-2 Έπιπλα γραφείων] 

να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι  η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που 

καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Δημόσιες υμβάσεις Εργων,     

Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

            Η Δ.Ε.Τ.Α.Φ.  υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή  μετά την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση του αντίστοιχου Φρηματικού 

Ενταλμάτος Πληρωμής και εφόσον η αρμόδια επιτροπή βεβαιώσει ότι εκτελέστηκε καλώς η 

προμήθεια. 

Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 

λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Ι.Δ. (αποδεικτικά 
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φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής 

ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια που ανέρχεται στο ποσό των 

5.914,80 € (με Υ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 245/2018 απόφαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Φ., στους  

K.A. 620704 και Κ.Α. 54006224 . 

  

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Η Τπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών                                             Η Δ/ντρια 

                                                                                          Δ/κών  &  Οικονομικών Τπηρεσιών 

 

           Ελένη Μαστρογιάννη                                       Νίκη Ζαχαρού    




