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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 ΧΑΛΚΙΔΑ ,   14/11/2017 
  
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται  προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια 

ενός (1) laptop και ενός Η/Υ με εκτυπωτή για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενός εκτυπωτή 

για το Γραφείο Προσωπικού, ενός Η/Υ με εκτυπωτή για το Χημικό Εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

καθώς και πέντε εκτυπωτών για τη Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σύμφωνα με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:  

- Notebook τύπου HP 250 ή ισοδύναμου με Οθόνη: Αντιθαμβωτική 15.6" Full HD 

TFT, LED-backlit  Ανάλυση: 1920x1080, CPU: Intel Core i5-6200U 2.3 GHz, RAM: 8192 MB,  

Σκληρός Δίσκος: 256 GB M.2 SSD, με ενσωματωμένο λειτουργικό και πρόγραμμα επεξεργασίας 

κειμένου & λογιστικών φύλλων και ένα mouse  (τμχ 1). 

- Πλήρης σταθερός Η/Υ με οθόνη TFT 22’’, ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι, και 

κεντρική μονάδα με επεξεργαστή CPU G2030, σκληρό δίσκο κατ’ ελάχιστον 500GB, μνήμη 4 GB 

1600 ΜΗΖ, κάρτα γραφικών , μητρική κάρτα, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου, οπτικά μέσα, 

τροφοδοτικό, με ενσωματωμένο λειτουργικό και πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου & 

λογιστικών φύλλων (τμχ 2). 

-Εκτυπωτής έγχρωμος Laser  Α4 τύπου KYOCERA P 6130 ή ισοδύναμου (τμχ 1) 

- Εκτυπωτής Black Laser  Α4 τύπου KYOCERA P 2040 ή ισοδύναμου (τμχ 5) 

- Εκτυπωτής έγχρωμος Inkjet  Α4 (τμχ 2) 

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 του εξοπλισμού  και 

εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα. 

http://www.deyax.gr/
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Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας 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. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής παρουσία του αναδόχου, εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως λεπτομερώς μνημονεύονται στην παρούσα τεχνική 

έκθεση. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε 

άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές 

ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση 

του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει εντός 10 ημερών από την ημέρα έγγραφης εντολής 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο εξοπλισμός   θα είναι καινούριος , αμεταχείριστος και αρίστης ποιότητος και θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 

επιβάλει η σχετική νομοθεσία και η παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Η συνολική δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 3.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ) θα 

βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 165/2016 

Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  στο κεφάλαιο «Διάφορα» με  K.A. 140300 και τίτλο «Η/Υ και 

περιφερειακά με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54001424.  

 

     Η Συντάξασα                                                                                                             

                           Θεωρήθηκε 

                                                                                                     Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                    &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                                                                          Νίκη Ζαχαρού 
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