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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
 

ΧΑΛΚΙΔΑ ,   07/02/2019 
  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

 

Η παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ ςυντάςςεται  προκειμζνου να προβοφμε ςτθν προμήθεια 

ανταλλακτικών για υπολογιςτή, δφο οθονών και ενόσ νζο υπολογιςτή γραφείου για το Γραφείο 

Λειτουργίασ και υντιρθςθσ Βιολογικϊν Κακαριςμϊν  τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ., ςφμφωνα με τα κάτωκι 

τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Οθόνη 24'' SAMSUNG S24F356FHU  ή ιςοδφναμη 2 

2 Επεξεργαςτήσ Intel Core i5 8400 BOX (ιςοδφναμοσ ή ανώτεροσ) 1 

3 Μητρική κάρτα Gigabyte Z370P D3 (ιςοδφναμη ή ανώτερη) 1 

4 Μνήμη Ram 8GB DDR 4 για τη παραπάνω μητρική (ιςοδφναμη ή ανώτερη) 1 

5 Σροφοδοτικό 750watt για τα παραπάνω (ιςοδφναμο ή ανώτερο) 1 

6 Τπολογιςτήσ γραφείου με τα παρακάτω χαρακτηριςτικά (ιςοδφναμα ή 

ανώτερα): 

CPU INTEL CORE I3-7100 3.90GHZ LGA1151 – BOX 

SSD ADATA ULTIMATE SU650 240GB 2.5'' SATA 3.0 

Ram 8GB 

ΜΗΣΡΙΚΗ ASUS H110M-R BULK 

Ενςωματωμζνη κάρτα ήχου – κάρτα δικτφου, Οπτικό μζςο (DVD Recorder), 

Κουτί, Σροφοδοτικό 500W ή ανώτερο, ενςωματωμζνη κάρτα γραφικών ςτη 

μητρική, και λειτουργικό ςφςτημα Windows 10 64bit.  

1 

 

Προτείνεται θ εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ με απευκείασ ανάκεςθ, διότι θ ςυνολικι 

δαπάνθ δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίσ ΦΠΑ) που κακορίηεται ςτθν παρ. 1 του 

άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ αξίασ 

ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 

 

Αναφορικά με τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του 

οικονομικοφ φορζα, ιςχφουν οι όροι του άρκρου 200 του Ν.4412/2016.Η πλθρωμι κα γίνει με 

χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα εκδοκεί μετά τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ  και εφόςον θ 

επιτροπι παραλαβισ δε διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα. 
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Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με το εκδοκζν τιμολόγιο και με τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικϊν  ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι 

παραλαβισ παρουςία του αναδόχου, εξετάηεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν και θ ςυμμόρφωςθ με τισ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ όπωσ λεπτομερϊσ μνθμονεφονται ςτθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ. Εφόςον 

προκφψει ακαταλλθλότθτα των ειδϊν ο προμθκευτισ οφείλει να προβεί ςε άμεςθ αντικατάςταςθ 

αυτϊν. Εάν ο προμθκευτισ δεν προβεί μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

ειδοποίθςι του ςε αντικατάςταςθ τθσ τυχόν ακατάλλθλθσ ποςότθτασ, θ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. δικαιοφται κατά 

τθν κρίςθ τθσ να προβεί ςτθν απόρριψθ των υλικϊν ι ςτθ μείωςθ του τιμιματοσ. Σο ςυγκεκριμζνο 

ποςοςτό κα εγκρίνει με απόφαςι του το Διοικθτικό υμβοφλιο. 

Η παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμζρα ζγγραφθσ εντολισ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ.. Τπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά που 

ορίηει μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ο εξοπλιςμόσ   κα είναι καινοφριοσ, αμεταχείριςτοσ και αρίςτθσ ποιότθτοσ και κα 

ςυνοδεφεται από τισ αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ, ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που επιβάλει 

θ ςχετικι νομοκεςία και θ παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ. 

Η ςυνολικι δαπάνθ που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 1500,00 € (χωρίσ ΦΠΑ) κα βαρφνει 

τον Προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ που ζχει εγκρικεί με τθν υπ’ αρικμ. 245/2018 Απόφαςη 

Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ.,  ςτο κεφάλαιο «Διάφορα» με  K.A. 140300 και τίτλο «Προμήθεια Η/Τ και 

περιφερειακά με ΦΠΑ  και ο Φ.Π.Α. τον Κ.Α 54001424.  

 

 

 

     Η υντάξαςα            Θεωρήθηκε 

                                                                                           Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ/Δ.Ε.Τ.Α.Χ 

          

Παπαδιμα Μαρία                                                                     

                                                                                                 ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

                                                                                               ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

                                                                                                                α/α           

 

         ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ   

        ΗΛ/ΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α                                   ΥΑΛΚΙΔΑ, 19 / 2 / 2019   

  

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η 

 

Η παρούζα Σετληθή Έθζεζε ζσληάζζεηαη προθεηκέλοσ λα προβούκε ζηελ προκήζεηα ελός 

ζθιερού δίζθοσ SSD τφρεηηθόηεηας 500GB, ηες εηαηρείας SAMSUNG ή ηζοδύλακες γηα λα 

θαιύυεη αλάγθες ηες Σετληθής Τπερεζίας ΔΕΤΑΥ.  

 

Γενικά Χαρακτηριστικά : 

  Μέγεζος Δίζθοσ                                2.5"  

  Υφρεηηθόηεηα                                   500 GB  

  Μέγηζηε Σατύηεηα Αλάγλφζες        550 MB/Sec  

  Μέγηζηε Σατύηεηα Εγγραθής           520 MB/Sec  

  IOPS Read                                         98000  

  IOPS Write                                        90000  

  ύλδεζε                                             SATA III 

 

Προηείλεηαη ε απ’ εσζείας αλάζεζε γηα ηελ φς άλφ προκήζεηα, δηόηη ε ζσλοιηθή δαπάλε δελ 

σπερβαίλεη όρηο ηφλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) ποσ θαζορίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

Νόμοσ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

Η ζσλοιηθή δαπάλε δελ ζα σπερβαίλεη ηο ποζό ηφλ € 150,00 (με ΦΠΑ) θαη ζα βαρύλεη ηολ 

ελ’ ελεργεία Προϋποιογηζκό ποσ έτεη εγθρηζεί κε ηελ σπ’ αρηζκ. 245/2018 απόυαση 

Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., ζηο θεθάιαηο «Παροτές τρίτων» κε  K.A. 250501 θαη ηίηιο «Λοιπά 

Αναλώσιμα» θαη ο ΦΠΑ ηολ Κ.Α. 54006224.  

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

  

  

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 


