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 ΧΑΛΚΙΔΑ ,   07/11/2018 
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται  προκειμένου να προβούμε στην 

προμήθεια μιας κάρτας γραφικών για το Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Βιολογικών 

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

 

Κάρτα Γραφικών (VGA) Asus AMD Radeon R7 240 (2GB, DDR3, 128bit) ή 

ισοδύναμο                1 τεμάχιο 

Στο γραφείο λειτουργίας Βιολογικών Καθαρισμών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. υπάρχει 

εγκατεστημένος υπολογιστής στον οποίο πρέπει να γίνει αναβάθμιση της κάρτας γραφικών 

για να μπορεί να γίνεται χρήση CAD προγραμμάτων. 

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. 

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. 

http://www.deyax.gr/


 

                                                                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

 

 Νεοφύτου  69,  Τ.Κ. : 34100  Χαλκίδα Τηλ.:  22210 20440-29995-88986, Fax : 22210 86758  Ιστοσελίδα:www.deyax.gr 
 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

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 100,00 € (χωρίς ΦΠΑ) θα 

βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 277/2017 

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 

                                                                                           Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ/ΔΕΥΑΧ 

 Παπαδήμα Μαρία                                                                     

                                                                                           ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
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