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Χαλκίδα,  24/6/2020 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στoν Τεχνικό Έλεγχο  

ενός αυτοκινήτου FORD RANGER με αρ. πλαισίου 6FPGXXMJ2GCR32592. 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τις ανάγκες  των συνεργείων της προχώρησε στην προμήθεια ενός 

μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η Επιτροπή Παραλαβής στα πλαίσια της διαδικασίας 
αποφάσισε να  μεταφερθεί το όχημα για Τεχνικό Έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
προκειμένου να αποφανθεί για την κατάστασή του. 

 
Ενδεικτικά παρατίθενται οι κάτωθι έλεγχοι στους οποίους πρόκειται να προβεί το 

συνεργείο: 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Ρεζέρβα κτλ) 

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (χειριστήρια, συμπλέκτης μοχλός ταχυτήτων, 
φώτα κτλ0 

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (φτερά, πόρτες, καπό κτλ). 

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (διαρροές, ιμάντες, μπαταρία, υγρά, 
κτλ) 

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ελαστικά, δίσκοι, τακάκια αμορτισέρ, εξάτμιση κτλ). 

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (βαθουλώματα, ζημιές στο χρώμα κτλ) 

 
▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 
 

 Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  
    71356100-9 Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου 
 

Επειδή συντρέχει επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω παροχής υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 3463/2006, προτείνεται η  εκτέλεσή της 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 50,00 € χωρίς 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., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο 

υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 95.000,00 € στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  
K.A. 620703 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Μεταφορικών Μέσων»,  καθώς και 
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πίστωση ποσού 670.128,00 €  στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων» με  Κ.Α. 54006224  και τίτλο 
«ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με  ΦΠΑ 24%». 

 
        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ            
                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ                                             Ο  Δ/ΝΤΗΣ 

 ΧΗΜΙΚΟΣ - ΜΗΧ/ΚΟΣ                       
                                                                                                    Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
        
                               ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
               ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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