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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                                      Χαλκίδα,  08/10/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να υλοποιηθούν νέες 
μηχανογραφικές εφαρμογές που θα λειτουργούν ενσωματωμένες στο υφιστάμενο λογισμικό 
(PYDRA) που χρησιμοποιείται από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δημιουργία 
συστήματος e-bill (αποστολή λογαριασμών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
καταναλωτών) καθώς και πρόγραμμα μέτρησης των υδρομέτρων με χρήση tablet, ήτοι 
αναλυτικά: 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΕ € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

1 
Πρόγραμμα για 
Μετρήσεις Υδρομέτρων 
(άνευ ορίου χρηστών) 

1 1.000,00 1.000,00 

2 
Υλοποίηση συστήματος e-
bill και κατασκευή της 
πλατφόρμας 

1 2.000,00 2.000,00 

3 PC REF windows 10 1 200,00  200,00 € 

4 Tablet LTE 8’’ 9 420,00  3.780,00 
Σύνολο καθαρής αξίας 6.980,00  

ΦΠΑ 24% 1.675,20 

Γενικό Σύνολο 8.655,20 

 
Η δαπάνη κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 72212000-4  Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού 
εφαρμογών & 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές. 
 
 Προτείνεται η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της ως άνω παροχής υπηρεσιών  και 
προμήθειας στην εταιρεία «MICROSYSTEMS ΙΚΕ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» που υποστηρίζει το λογισμικό της Δ/νσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., αντί του ποσού των έξι χιλιάδων εννιακοσίων 

ογδόντα  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (6.980,00 €), δαπάνη η οποία δεν υπερβαίνει το 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). 
 Η συνολική δαπάνη ποσού 3.720,00 € (με ΦΠΑ) για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας 
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 45.000,00 € στο κεφάλαιο «Αμοιβές 

και έξοδα τρίτων» με  K.A. 610000 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα οργ. – Μελ.-Software» 

καθώς και πίστωση ποσού 99.144,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με K.A. 54006124 και 
τίτλο  «ΦΠΑ Αμοιβών τρίτων με ΦΠΑ 24%».  

http://www.deyax.gr/
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Η συνολική δαπάνη ποσού 4.935,20 € (με ΦΠΑ) για την ως άνω προμήθεια 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 30.000,00 € στο κεφάλαιο «Διάφορα» με  
K.A. 140300 και τίτλο «Η/Υ και περιφερειακά με ΦΠΑ 24%» καθώς και πίστωση ποσού 
10.800,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων» με  K.A. 54001424 και τίτλο «ΦΠΑ παγίων 
λοιπού εξοπλισμού με ΦΠΑ 24%». 
 
 
    Η Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών                                                                                                             

                           Θεωρήθηκε 

                                                                                     Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

         Ελένη Μαστρογιάννη                                                          &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                                                        Νίκη Ζαχαρού 
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