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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ          
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Αρ.Πρωτ:      17211 

  

  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
6 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ KAI 35 

TABLETS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 ΚΑΘ. 
ΣΥΝΟΛΟ  

12.370,00 €   

 ΦΠΑ 24%  2.968,80 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  15.338,80 € 

 

  

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια 6 φορητών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptops) με ακουστικά κεφαλής για τους αντιδημάρχους 

του Δήμου και 35 tablets για τους λοιπούς Δημοτικούς Συμβούλους δεδομένου ότι τα 

Δημοτικά Συμβούλια πραγματοποιούνται με τηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο των 

διαλαμβανομένων στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 & ΦΕΚ Α’ 

64/14-03-2020) για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της υπ’ αριθμ. 18779/2020 ερμηνευτικής 

εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών.  

Η εκτέλεση της παρούσης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση  (άρθρο 32 του 

Ν.4412/2016) και αφού πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα:  

 Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του του N.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί 

΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄, όπως ισχύει σήμερα.  

 Τις διατάξεις του ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 & ΦΕΚ Α’ 64/14-03-

2020)«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του» κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (όπως προσδιορίζεται στην 

πρώτη παράγραφο του ιδίου άρθρου) για προμήθειες υλικού και 

υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να 

αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ` 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147). Η ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής ή με Απόφαση Δημάρχου. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7134.0001 “Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

έτους 2020 στον οποίο έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.  

Η παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που υποδεικνύονται στην υπ’ αριθ’ 139/09.06.2020 πράξη της 
Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6Β80ΩΚΥ-Φ0Ξ και την υπ’ αριθ. 
207/21.07.2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ0ΒΓΩΚΥ-Ν2Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να αποτυπωθούν οι ελάχιστες 

προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών της παρούσης. 

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, δε θα πρέπει 

να περιέχουν εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία και θα 

παραδοθούν στη συσκευασία που προβλέπει ο κατασκευαστής τους. Επισημαίνεται 

ότι θα παραδοθεί ο ίδιος τύπος εξοπλισμού. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές όπου 

στο ίδιο είδος ένα μέρος της ποσότητας είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα έστω και 

εάν καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 Κάθε μοντέλο φορητού θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα 

επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με 

τις τεχνικές απαιτήσεις με σχετική παραπομπή.   

 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει τη γνησιότητα 

των εγγράφων που υποβάλλονται καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας. 

 Όλοι οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα συνοδεύονται από όλα τα 

παρελκόμενα (καλώδια σύνδεσης, ρεύματος, κλπ)  και θα είναι έτοιμοι προς 

χρήση. 

 Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί με ποινή αποκλεισμού. 

Πίνακες Προδιαγραφών 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

AA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Βάρος <=2Kg     

2 Διαστάσεις  >=15,6'     

3 
Ανάλυση >=1366 x 768 

    

4 Τύπος επεξεργαστή  Intel Core i7      

5 Mνήμη RAM >=8GB     

6 
Πλήθος προσφερόμενων 
σκληρών δίσκων 2.5” 

>=1 

    

7 Τύπος  SSD     

8 
Χωρητικότητα σκληρού 
δίσκου 

>=256GB 
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9 
Ενσωματωμένη Κάρτα 
γραφικών  

ΝΑΙ 

    

10 Έξοδος HDMI NAI     

11 Ήχος NAI     

12 Μικρόφωνο NAI     

13 3,5mm audio Jack NAI     

14 Ενσωματωμένη Κάμερα ΝΑΙ     

15 WiFi NAI     

16 Bluetooth NAI     

17 

Θύρες δικτύου Ethernet 
ταχύτητας 10/100/1000 
Mbps ενωνματωμένες ή 
με adaptor 

≥1 

    

18 

Αριθμός εξωτερικών 
USB 3.0 (ή 
καλύτερο/μεταγενέστερο) 
θυρών (συνολικά) 

≥2 

    

19 Εξωτερικό Τροφοδοτικό NAI     

20 Ρεύμα Τροφοδοσίας 220V, 50-60Hz     

21 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 

Home ή Pro 
    

22 

Ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός θα πρέπει 
να καλύπτεται από 
εγγύηση από τον 
κατασκευαστή του 
συστήματος για αριθμό 
ετών: 

≥2 

    

 

Tablets 

A/A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τύπος Tablet PC     

2 Οθόνη 
Αφής, >=10.1"  
Touch      

3 Ανάλυση οθόνης >=1920x1200     

4 Επεξεργαστής 8-πύρηνος     

5 Μνήμη RAM >=4 GB     

6 Αποθηκευτικός Χώρος >=64 GB     

7 Τύπος Μνήμης Micro SD     

8 Συσκευή εισόδου Οθόνη αφής     

9 USB ΝΑΙ     

10 Camera μπροστά >=5mp     

11 Front Camera ΝΑΙ     

12 Ασύρματο δίκτυο 

802.11 
a/b/g/n/ac 
2.4G/5G     
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13 Bluetooth NAI     

14 3,5mm audio Jack NAI     

15 Λειτουργικό Σύστημα Android     

16 Μπαταρία  >=4850 mAh     

17 Γλώσσα 
Ελληνικά, 
Αγγλικά      

18 Καθαρό Βάρος <=500 g     

19 Έτος παραγωγής 
2019 ή 
μεταγενέστερο     

20 Εγγύηση >=2έτη     

 

Ακουστικά: 

AA 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Ήχος Στερεοφωνικός 

    

2 Σύνδεση Ενσύρματη     

3 Μικρόφωνο ΝΑΙ     

4 
Τύπος Σύνδεσης Mini jack 3.5mm 

    



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑ: 10.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

CPVs:  

 30213100-6 Φορητός Η/Υ (Laptop) 

 32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 

 30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 

CPV Περιγραφή Ποσ. 
Τιμή 
Μον. 

Καθ. Σύνολο ΦΠΑ 24% ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 

30213100-6  

Φορητός Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές 

6 700,00 € 4.200,00 € 1.008,00 € 5.208,00 € 

32342100-3 Ακουστικά 6 20,00 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

30213200-7 Tablet 35 230,00 € 8.050,00 € 1.932,00 € 9.982,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 12.370,00 € 2.968,80 € 15.338,80 € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 
Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια 6 φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών με  ακουστικά κεφαλής για τους Αντιδημάρχους και 35 tablets για τους 

λοιπούς Δημοτικούς Συμβούλους για την κάλυψη των αναγκών τηλεδιάσκεψης από 

απομακρυσμένα σημεία στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την εξάπλωση της 

επιδημίας του κορονοϊού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα μελέτη. 

 Τα προς προμήθεια είδη θα βαρύνουν τον ΚΑ 10.7134.0001  με τίτλο 

“Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα και Λογισμικά” του 

προϋπολογισμού του έτους 2020 και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 15.338,80 € 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.  

Άρθρο 2 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με: 

 Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του του N.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί 

΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄, όπως ισχύει σήμερα.  

 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του» (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των εδαφίων 

(α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 με τίτλο «Κατεπείγουσες 

διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια 

της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19», κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 (όπως προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο 

του ιδίου άρθρου) για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με 

την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη 

λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α` 147). Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής  

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. 
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Άρθρο 3 
Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο ανάδειξη του, θα πρέπει να προσέλθει εντός 

δύο (2) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο υπογράφων 

την σύμβαση ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι τα είδη πρέπει 

υποχρεωτικά  και με ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

Άρθρο 4 
Με την υπογραφή του συμφωνητικού, θα καθοριστεί η προθεσμία παράδοσης 

των ειδών η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες. Σε περίπτωση υπερβάσεων, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 5 
 Η προσφορά κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 

είδη που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Επίσης, σε περίπτωση που τα είδη δεν 

ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

Άρθρο 6 
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος ύστερα από την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τις σχετικές εκ του νόμου 

προβλεπόμενες διατάξεις. 

Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει των κείμενων διατάξεων, 

φόρους, τέλη, κρατήσεις  και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία 

επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Άρθρο 8 
Ο χρόνος εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος εκτός και εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε είδους. 

Άρθρο 9 
 Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις, της σχετικής νομοθεσίας, 

όπως ακριβώς ισχύουν. 

Νέα Ιωνία   27.07.2020 

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 
 

 

V 

(Κανονική Άδεια) 
Ιωάννης Παπαδόπουλος 

ΠΕ Πληροφορικής 
Α.Α. Ουρανία Μαυρίδου 

 

 


