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         Ημερομηνία 12-12-2019 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια 

δύο (2) θερμαντικών σωμάτων μετά των υλικών εγκατάστασης για το κτίριο του σταθμού 

ελέγχου τηλεχειρισμού ύδρευσης (Δεξαμενή Βελήμπαμπα). 

Συγκεκριμένα απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι ειδών: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μον. 

Μέτρ. 

Ποσό

τητα 

Ενδ/κη 

Τιμή 

Μονάδας 

Ενδ/κο 

Κόστος 

Σόμπα τύπου χαλαζία 2400W τμχ 2 € 70,00 € 140,00 

Πρίζα εξωτερική με καπάκι  τμχ 2 € 4,00 € 8,00 

Φις καουτσούκ θηλ. τμχ 2 € 3,00 € 6,00 

Φις καουτσούκ αρσ. τμχ 2 € 2,50 € 5,00 

Λούκι αυτοκόλλητο 25Χ25 τμχ 2 € 3,00 € 6,00 

Μικροαυτόματος 1Χ16 ΑF τμχ 2 € 5,00 € 10,00 

Καλώδιο 3Χ2,5 m 30 € 1,50 € 45,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ € 220,00 

ΦΠΑ 24% € 52,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 272,80 

 

CPV: 39715240-1, Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων 

CPV: 31681410-0, Ηλεκτρολογικό υλικό 

Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση, 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). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις 

αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 

του οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.Η πληρωμή θα 
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γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών  και 

εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας 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 220,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 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, στους 

Κ.Α. 250501 & Κ.Α. 54002524. 

  

 

Η Υπεύθυνη Γραφείου        Θεωρήθηκε 

          Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.                                          Η Δ/ντρια Διοικ/κών  

          & Οικ/κών Υπηρεσιών                                                                          

      

          Ελένη Μαστρογιάννη              

              Νίκη Ζαχαρού                              
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