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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ,   05/08/2020 
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται  προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια 
5.000 έγχρωμων φωτοαντιγράφων μεγέθους Α4 (συνημμένο έγγραφο) για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τον τομέα της Δ.Κ. Βασιλικού  [CPV:79521000-
2]. 

Η παράδοση των φωτοαντιγράφων θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού 
Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα όπου και θα γίνει η παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή. 

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 
γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των 
φωτοαντιγράφων  και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα. 

Η πληρωμή της αξίας της δαπάνης 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. 

Την  προμήθεια βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις: 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 235 ν. 4610/2019 επιβάλλεται η κράτηση 0,07% 

υπέρ ΕΑΔΔΗΣΥ σε συμβάσεις ποσού άνω των 1.000,00 € καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της 
ως άνω κράτησης. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
Η συνολική δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 800,00 € (χωρίς ΦΠΑ) θα 

βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό 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 58.000,00 € στο κεφάλαιο «Διάφορα έξοδα» με  K.A. 640700 
και τίτλο «Έντυπα – Γραφική Ύλη» καθώς και πίστωση ποσού  40.344,00 € στο κεφάλαιο 
«ΦΠΑ εξόδων»  με  K.A. 54006424 και τίτλο «ΦΠΑ διαφόρων εξόδων με 24%».  
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