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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 ΦΑΛΚΙΔΑ ,   04/03/2019 
  
ΚΑΣΑΦΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

 

Η παρούςα Τεχνικό Έκθεςη ςυντϊςςεται  προκειμϋνου να προβούμε ςτην προμήθεια 

και εγκατάςταςη τεςςϊρων (4) Η/Υ, τεςςϊρων (4)  εκτυπωτών  καθώσ και ενόσ εξωτερικού 

ςκληρού δύςκου για τη Δ/νςη  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεςιών τησ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ςύμφωνα 

με τα κϊτωθι τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ:  

- Πλήρησ ςταθερόσ Η/Τ με οθόνη 22’’ LED FULL HD, αςύρματο (wireless) 

πληκτρολόγιο και ποντύκι, και κεντρικό μονϊδα με επεξεργαςτό CPU INTEL CORE I3, ςκληρό 

δύςκο κατ’ ελϊχιςτον  SSD 240GB, 2.5” SATA 3.0, μνόμη RAM 8 GB  DDR4, κϊρτα όχου 7.1 , 

κϊρτα δικτύου Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit), οπτικϊ μϋςα DVD-RECORDER, τροφοδοτικό 

ϋωσ 650 W, ηχεύα 2.0 6W RMS, με ενςωματωμϋνο λειτουργικό Microsoft Windows 10 64 bit GR 

και πρόγραμμα επεξεργαςύασ κειμϋνου & λογιςτικών φύλλων Microsoft office 2019 - Γραφεύο 

Πρωτοκόλλου (2 τμχ), Γραφεύο Ακύνητησ Περιουςύασ (1 τμχ), Οικονομικό Δ/νςη (1τμχ). 

-Εκτυπωτήσ black Α4 τύπου KYOCERA P 2040 ό ιςοδύναμο για Γραφεύο 

Εξυπηρϋτηςησ Πελατών (τμχ 2). 

-  Πολυμηχάνημα PRINT-SCAN-COPY  KYOCERA M 2540 ό ιςοδύναμο για Γραφεύο 

Ακύνητησ Περιουςύασ  (τμχ 1)  & Οικονομικό Δ/νςη (τμχ 1). 

- Εξωτερικόσ ςκληρόσ δίςκοσ  MAXTOR STSHX –M101TCBM M3 PORTABLE 1 TB 

USB3.0   ό ιςοδύναμο (τμχ 1) (Γραφεύο Προςωπικού). 

Η προμόθεια  κατατϊςςεται ςτον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογύου δημοςύων 

ςυμβϊςεων (CPV) :  

 

30211500-6 Κεντρικϋσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ (CPU) ό επεξεργαςτϋσ 

30231310-3 Επύπεδεσ οθόνεσ 

30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιςτών 

30237410-6 Ποντύκια ηλεκτρονικών υπολογιςτών 

30232000-4 Περιφερειακόσ εξοπλιςμόσ 

30236100-3 Εξοπλιςμόσ επϋκταςησ μνόμησ 

48621000-7 Πακϋτα λογιςμικού λειτουργικών ςυςτημϊτων κεντρικόσ μονϊδασ 

48991000-1 Πακϋτα λογιςμικού λογιςτικών φύλλων 

48317000-3 Πακϋτα λογιςμικού επεξεργαςύασ κειμϋνου 

 

Προτεύνεται η εκτϋλεςη τησ ωσ ϊνω προμόθειασ με απευθεύασ ανϊθεςη, διότι η ςυνολικό 

δαπϊνη δεν υπερβαύνει το όριο των (€ 20.000,00 χωρίσ ΥΠΑ) που καθορύζεται ςτην παρ. 1 

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



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

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

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ και εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ για τισ ςυμβϊςεισ 

αξύασ ύςησ ό κατώτερησ από το ποςό των εύκοςι χιλιϊδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικϊ με τον τρόπο πληρωμόσ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ για πληρωμό 

του οικονομικού φορϋα, ιςχύουν οι όροι του ϊρθρου 200 του Ν.4412/2016. Η πληρωμό θα 

γύνει με χρηματικό ϋνταλμα πληρωμόσ που θα εκδοθεύ μετϊ την παραλαβό του εξοπλιςμού  και 

εφόςον η επιτροπό παραλαβόσ δε διαπιςτώςει κανϋνα πρόβλημα. 

Η πληρωμό τησ αξύασ τησ προμόθειασ θα γύνει ςύμφωνα με το εκδοθϋν τιμολόγιο και με 

την προςκόμιςη των απαραύτητων για την πληρωμό δικαιολογητικών  ςτην αρμόδια υπηρεςύα 

τησ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Κατϊ την ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του εξοπλιςμού από την αρμόδια επιτροπό 

παραλαβόσ παρουςύα του αναδόχου, εξετϊζεται η καταλληλότητα αυτών και η ςυμμόρφωςη 

με τισ Τεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ όπωσ λεπτομερώσ μνημονεύονται ςτην παρούςα τεχνικό 

ϋκθεςη. Εφόςον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο προμηθευτόσ οφεύλει να προβεύ ςε 

ϊμεςη αντικατϊςταςη αυτών. Εϊν ο προμηθευτόσ δεν προβεύ μϋςα ςε πϋντε (5) ημερολογιακϋσ 

ημϋρεσ από την ειδοπούηςό του ςε αντικατϊςταςη τησ τυχόν ακατϊλληλησ ποςότητασ, η 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δικαιούται κατϊ την κρύςη τησ να προβεύ ςτην απόρριψη των υλικών ό ςτη μεύωςη 

του τιμόματοσ. Το ςυγκεκριμϋνο ποςοςτό θα εγκρύνει με απόφαςό του το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Η παρϊδοςη του εξοπλιςμού θα γύνει εντόσ 10 ημερών από την ημϋρα ϋγγραφησ εντολόσ 

τησ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Υπϋρβαςη του χρόνου παρϊδοςησ αποτελεύ ουςιώδη απόκλιςη και η προςφορϊ 

που ορύζει μεγαλύτερο χρόνο παρϊδοςησ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

Ο εξοπλιςμόσ   θα εύναι καινούριοσ , αμεταχεύριςτοσ και αρύςτησ ποιότητοσ και θα 

ςυνοδεύεται από τισ αντύςτοιχεσ εγγυόςεισ, ςύμφωνα με τισ Τεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ που 

επιβϊλει η ςχετικό νομοθεςύα και η παρούςα Τεχνικό Έκθεςη. 

Η ςυνολικό δαπϊνη που δε θα υπερβαύνει το ποςό των 5.200,00 € (χωρύσ ΦΠΑ) θα 

βαρύνει τον εν’ ενεργεύα Προώπολογιςμό που ϋχει εγκριθεύ με την υπ’ αριθμ. 245/2018 

Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Φ.,  ςτο κεφϊλαιο «Διάφορα» με  K.A. 140300 και τύτλο «Η/Τ και 

περιφερειακά με ΥΠΑ 24%» και ο Υ.Π.Α. ςτον Κ.Α 54001424.  

 

 

  Η Υπεύθυνη Γραφεύου Προμηθειών                                                                                                             

                           Θεωρήθηκε 

                                                                                                     Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

Ελϋνη Μαςτρογιϊννη                                                                    &  Οικονομικών Υπηρεςιών 

 

 

                                                                                                                          Νύκη Ζαχαρού 


