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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρμόδιος: Μαστρογιάννη Ελένη      Χαλκίδα, 1202/2020 

Τηλ.: 22210 62615 

Fax: 22210 62617 

e-mail: gprom@deyax.gr 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια των 

κάτωθι υλικών, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω 

βλάβης και παλαιότητας : 

 

2 σετ ασύρματο πληκτρολόγιο + ποντίκι    25,00 €/τμχ 

5 τηλεφωνικές συσκευές γραφείου 20,00 €/τμχ 

7 βάσεις γραφείου οθονών  45,00 €/τμχ 

1 μελανοταινία για ρολόι NEEDTEK  27,00 €/ τμχ 

1 Τροφοδοτικό 500W ATX 12’’ 20,00 €/τμχ 

 

Η προμήθεια  κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 

30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 

30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 

30192300-4 Μελανοταινίες 

 

        Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας 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 Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

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 δαπάνη, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 634,88 € με ΦΠΑ, θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 

249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

18.000,00 €, στον Κ.Α. 620704 με τίτλο «Επισκευές & Συντ. επ. & λοιπ. Εξοπλ.». καθώς 

και πίστωση ποσού   682.440,00 € 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 
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