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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 3/8/2020 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας σχάρας και μιας 
αποθηκευτικής βαλίτσας για το μηχανοκίνητο δίκυκλο HONDA PCX 125 με αριθμό κυκλοφορίας 
ΕΙΖ-961 που διαθέτει.  

 
Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Σχάρα βάσης για βαλίτσα για HONDA PCX 125 1 30,00 30,00 

2 Αποθηκευτική βαλίτσα για HONDA PCX 125 1 60,00 60,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 90,00 € 

 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση σχάρας και βαλίτσας στο 

δίκυκλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία που ανήκει στο δήμο 
Χαλκιδέων. Η σχάρα και η βαλίτσα πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους και με το δίκυκλο. Η 
βαλίτσα πρέπει να είναι χωρητικότητας 33 λίτρων τουλάχιστον. 

Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης 
του τιμολογίου. 
  

Η  δαπάνη, κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

     34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών 

34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 

         
Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια των παραπάνω υλικών, θα καθοριστεί κατά τα 

νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του 
κατεπείγοντος εκτέλεσής της. 

Η δαπάνη, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 90,00 € 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 με την αρ. 56/2020 απόφαση Δ.Σ. 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 95.000,00 €, στον Κ.Α. 620703 με 
τίτλο «Επισκευές και συντήρησης μεταφορικών μέσων» καθώς και πίστωση ποσού 670.128,00 € 
στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ παροχών τρίτων με Φ.Π.Α. 24%».    
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
              
             
          Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
 
 
 
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
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