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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών  της προμήθειας  με τίτλο: 
«Προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptop)-(κάλυψη αναγκών covid-19)»

 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 

εδ.  2  άρθρου 209   του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 
και

5. Την Μελέτη προϋπολογισμού 6.448,00€ που συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό από το 
τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ιωαννιτών. 

6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρισθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. : 21REQ008301478 ποσού 6.448,00€ σε βάρος του 
Κ.Α.: 30.7134.105, του τρέχοντος προϋπολογισμού και cpv: 30213100-6.

7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αποσταλεί το με Αριθμ. Πρωτ. 
23496/18-03-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δ.Ι. 

8. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α.391/2021 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 
Δήμου για ποσό 6.448,00€ σε βάρος του Κ.Α.10.7134.105 του τρέχοντος προϋπολογισμού 
έτους 2021.

9. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, το οποίο έχει καταχωρισθεί  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. :  21REQ008359893 2021 03 30

10. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φορητών υπολογιστών 
(laptop)-(κάλυψη αναγκών covid-19)».

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορητών υπολογιστών 
(laptop)-(κάλυψη αναγκών covid-19)» προυπολογιζόμενης αξίας 6.448,00€ με Φ.Π.Α., με τη 
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διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, όπως περιγράφεται στην τεχνική μελέτη 
της υπηρεσίας και ειδικότερα:

Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση

Απάντηση 
Προσφέροντ

α

Παραπομπ
ή

α/α

(β) (γ) (δ) (ε)

Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP) 

Α1 ΓΕΝΙΚΑ

Α1.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) 8

Α1.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ

Α1.3 Η κατασκευάστρια εταιρεία του φορητού 
συστήματος  θα διαθέτει διαδικτυακό τόπο για 
την on-line υποστήριξη του συστήματος. 
Δηλαδή θα δίνεται η δυνατότητα για το 
προσφερόμενο μοντέλο το “κατέβασμα” 
(download) των οδηγών (drivers), των 
αναβαθμίσεων BIOS, των εγχειριδίων χρήσης, 
κλπ.

ΝΑΙ

Α1.4 Το σύστημα θα προέρχεται από διεθνή 
κατασκευαστικό οίκο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, πιστοποιημένο κατά ISO 
9001:2008 (ή μεταγενέστερο ισοδύναμό του)

ΝΑΙ

Α1.5 Θα φέρει από το εργοστάσιο του κατασκευαστή 
τον δικό της αριθμό παραγωγής (model/part 
number), που θα πιστοποιείται με βάση τα 
διεθνή πρότυπα (ISO/IEC) ότι συμμορφώνεται 
ως προς τα επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση όρια ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 
τύπου EMC (ή ισοδύναμα)

ΝΑΙ

Α2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (CPU)

Α2.1 Επεξεργαστής 64-bit τουλάχιστον ή ισοδύναμος NAI

Α2.2 Αριθμός πυρήνων (core) ≥ 4

Α2.3 Βασική Συχνότητα λειτουργίας (GHz) ≥ 3,60 Ghz

Α2.4 Υποστηριζόμενος τύπος μνήμης (RAM) DDR4
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Α2.5 Η ημερομηνία έναρξης (launch date) διάθεσης 
του επεξεργαστή , από τον κατασκευαστή του, 
θα είναι του έτους 2019 ή μεταγενέστερη.

ΝΑΙ

Α2.6 Ενσωματωμένα Γραφικά ΝΑΙ

Α3

ΟΘΟΝΗ

Α3.1 Το σύστημα θα διαθέτει οθόνη ονομαστικής 
διαγωνίου σε ίντσες ≥15,6

Α3.2 Τεχνολογία οθόνης LED

Α3.3 Ανάλυση οθόνης σε pixels ≥ 1920x1080

Α4 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

Α4.1 Μέγεθος μνήμης (GB) ≥ 8

Α4.2 Τύπος μνήμης DDR4 NAI

Α4.3 Βασική συχνότητα λειτουργίας (MHz) ≥ 2.666

Α6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ

Α6.1 Το σύστημα θα φέρει δίσκο SSD M.2 PCIe 
3.0x2 NVMe ονομαστικής χωρητικότητας ≥ 256 GB

Α7 ΘΥΡΕΣ  Ι/Ο

Α7.1 RJ45 Ethernet ή να συμπεριλαμβάνεται 
αντάπτορας από USB σε Ethernet ≥ 1

Α7.2 USB 3.1  ≥ 2 

Α7.3 USB 2.0 ≥ 1

Α7.4 Line-out ή headphone θύρα ΝΑΙ

Α7.5 Wi-Fi 802.11ac ΝΑΙ

Α7.6 HDMI τουλάχιστον 1.4b ≥ 1

Α7.7 BLUETOOTH ΝΑΙ

Α7.8 Αναγνώστης καρτών (Card Reader) ΝΑΙ
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Α8 ΚΑΜΕΡΑ-ΗΧΕΙΑ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Α8.1 Το σύστημα θα διαθέτει ενσωματωμένα : 
κάμερα, στερεοφωνικά ηχεία και μικρόφωνο. ΝΑΙ

Α9 ΔΙΑΦΟΡΑ

Α9.1 Το σύστημα θα διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου 
με ονομαστική χωρητικότητα ≥ 35 WHr

Α9.2 Ο φορητός  Η/Υ θα διαθέτει λειτουργικό 
σύστημα. Το είδος αδειοδότησης (licensing) θα 
πρέπει να καλύπτει το φορητό σύστημα σέ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του.

Ελληνικά MS 
Windows 10, 

64bit

Α9.3 Το λειτουργικό σύστημα θα είναι 
προεγκατεστημένο στον δίσκο. Θα προσφέρεται 
σε μέσο αποκατάστασης ή εναλλακτικά θα 
δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του από τον 
διαδικτυακό τόπο (web-site)του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

Α9.4 Το φορητό σύστημα θα συνοδεύεται:

(α) από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και 
εξοπλισμό (καλώδια, τροφοδοτικό, μπαταρία, 
κλπ) που προβλέπει ο κατασκευαστής

(β) από το υλικό τεκμηρίωσης που προβλέπει ο 
κατασκευαστής (λογισμικό εγκατάστασης 
οδηγών, εγχειρίδια χρήσης, κλπ)

(γ) από μία τσάντα μεταφοράς από υλικό 
υψηλής αντοχής ,κατάλληλη για το μέγεθος του 
φορητού συστήματος

ΝΑΙ

Α10 ΕΓΓΥΗΣΗ

Α10.1 Το φορητό σύστημα θα καλύπτεται από εγγύηση 
από τον κατασκευαστή, με επιτόπου απόκριση, 
δηλαδή ο κατασκευαστής ή ο εκάστοτε 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
καθίσταται υπεύθυνος ώστε εντός της επόμενης 
εργάσιμης μέρας από την αναγγελία της βλάβης, 
να μεριμνήσει για την επισκευή του (με 
επιτόπου επίσκεψη τεχνικού ή την παραλαβή, 
μεταφορά, επιδιόρθωση και επιστροφή της 
συσκευής στο σημείο παραλαβής).Σε περίπτωση 
που η επισκευή είναι αδύνατη, θα πρέπει να 
φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του 

ΝΑΙ
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προϊόντος

Α10.2 Διάρκεια ισχύος της εγγύησης της Α10.1 ≥ 2 έτη

Β. Εγκρίνουμε την Μελέτη της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια φορητών υπολογιστών 
(laptop)-(κάλυψη αναγκών covid-19)» όπως περιγράφονται στην τεχνική μελέτη της υπηρεσίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
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