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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού γραφείου και προγραμμάτων ΗΥ για τις ανάγκες του έργου «ESTIA 

2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στον Δήμο 

Καρδίτσας». Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των 

αναγκών της ομάδας έργου καθώς και την κάλυψη των αναγκών τηλεργασίας και 

χρήσης ΗΥ εντός των οικημάτων που μισθώνονται στο πλαίσιο του έργου.    

 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΑΕ ΟΤΑ 19/11/2021 

 

Aριθμ. Μελέτης : 17/2021 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:   Προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού γραφείου & προγραμμάτων 

ΗΥ στο πλαίσιο του ESTIA έτους 2021 
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α/ α  Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα  

Ελάχιστες Προδιαγραφές 

1  
Σταθερός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής I5- 8GB  
Τεμάχιο 

2 
 

Προϊόν επώνυμου κατασκευαστή, 
ευρέως διαδεδομένου στην ελληνική 

αγορά  
Επεξεργαστής: i5-10400 2.90GHz 
αριθμός- πυρήνων 4 ή ανώτερος 
Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4 ή 

ανώτερο 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 

64 bit 
Σκληρός Δίσκος: Ένας (1) Εσωτερικός 

SSD Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης 
& 

Ένας (1) Εσωτερικός HDD 
Χωρητικότητας 1TB ή ανώτερης 
Θύρες USB 2.0: Τουλάχιστον 2 
Θύρες USB 3.0: Τουλάχιστον 2 

Δυνατότητα υποδοχής VGA-HDMI port 
Ενσωματωμένη/εγκατεστημένη 
ασύρματη κάρτα δικτύου (WiFi) 
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών 

Ποντίκι & Πληκτρολόγιο USB Optical 
Mouse, Multimedia Keyboard (Greek)  

Η κεντρική μονάδα, το ποντίκι, το 
πληκτρολόγιο και η οθόνη πρέπει να 

είναι από τον ίδιο κατασκευαστή 
Στο σετ περιλαμβάνονται: 

-Τα καλώδια που απαιτούνται για τη 
λειτουργία της κάθε συσκευής 

- Το λειτουργικό πρόγραμμα κάθε 
μηχανήματος να συνοδεύεται από την 

επίσημη άδεια χρήσης του 
προγράμματος και το γνήσιο CD 

εγκατάστασης του κατασκευαστή. Θα 
πρέπει επίσης να προσκομιστεί το 

αντίστοιχο αυτοκόλλητο ταμπελάκι, 
πιστοποιητικό αυθεντικότητας – άδεια 

χρήσης, της Microsoft. 
Οδηγοί (drivers) ή CD, όπου απαιτείται, 

τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές 
οδηγίες χρήσης – λειτουργίας των 

προσφερόμενων ειδών. . 

2 Οθόνη Τεμάχιο 2 

Μέγεθος οθόνης: 23.6'' ή ανώτερο  
Μέγιστη ανάλυση: 1920x1080 

Με σύνδεση VGA 
Φωτεινότητα :250 cd / m2 

Αντίθεση: 1000: 1 Analogue 
Χρόνος Απόκρισης: 8ms 

Εγγύηση: Τουλάχιστον 3 ετών 
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3 
Φορητός Υπολογιστής  

14’’ 
Τεμάχιο 2 

Έτοιμος Υπολογιστής αγοράς και όχι 
προϊόν συναρμολόγησης 

Μέγεθος οθόνης: 14'' touch 
Επεξεργαστής: Core i5-10210U 1.6 Ghz 

ή ανώτερος 
Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4 ή 

ανώτερο 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 
Σκληρός Δίσκος: SSD:  Εσωτερικός SSD 

Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης 
Κάρτα Γραφικών: Μνήμη 2GB ή 

ανώτερο 
Αυτονομία μπαταρίας: >40 WHr 

Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης 
Ποντίκι : USB Optical Mouse 

Ενσωματωμένη κάμερα - Δυνατότητα 
υποδοχής  

Συνδεσιμότητα: USB 3.1, USB-C 
Wi-Fi, Bluetooth 

Πληκτρολόγιο: Ελληνικό 
2 in 1 Convertible 

Με αναδιπλούμενο πληκτρολόγιο και 
οθόνη αφής. 

Βάρος: 1,5 kg ή μικρότερο 
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών 

Παραδίδονται συνοδευόμενα από  2 
μετατροπείς Adapter USB-C male to 

VGA female 

4 
Φορητός Υπολογιστής  

15,6’’ 
Τεμάχιο 2 

Έτοιμος Υπολογιστής αγοράς και όχι 
προϊόν συναρμολόγησης 
Μέγεθος οθόνης: 15.6'' 

Επεξεργαστής: Core i5-1135G7 3.0 Ghz 
ή ανώτερος 

Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4ή ανώτερο 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 

Σκληρός Δίσκος: Εσωτερικός 
Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης 

Κάρτα Γραφικών: Μνήμη 2GB ή 
ανώτερο 

Αυτονομία μπαταρίας: >40 WHr 
Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης 

Ενσωματωμένη κάμερα- Δυνατότητα 
υποδοχής Ethernet & VGA 
Πληκτρολόγιο: Ελληνικό 

Βάρος : 2,5 kg ή μικρότερο 
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών 

5 
Microsoft Office 2019 PRO 

RETAIL 
Τεμάχιο 15 

ΑΔΕΙΕΣ MS OFFICE 2019 PRO RETAIL 
1 PC-KEY 

6  UPS Τεμάχιο 8 

Μέγιστη ισχύ: 700VA/405 Watts ή 
ανώτερη 

Τύπος λειτουργίας : Standby 
Συνδεσιμότητα: USB 

Αυτονομία μπαταρίας (100%): 4 λεπτά 
κατ΄ ελάχιστο 

Αριθμός πριζών AC: 2 Schuko ή 
περισσότερες  

Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών 



 5 

7 Τσάντα για Laptops Τεμάχιο 1 

Τύπος: Ώμου/Χειρός  
Με ιμάντα ώμου 

Μέγεθος (ίντσες): 15,6'' 
Χρώμα: Μαύρο/Γκρι 

Υλικό: Ύφασμα 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Σταθερός Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής I5- 8GB 
Τεμάχιο 2 725,805 1451,61 

2 Οθόνη 23,6’’ Τεμάχιο 2 120,965 241,93 

3 
Φορητός Υπολογιστής 

14’’ Τεμάχιο 2 967,74 1935,48 

4 
Φορητός Υπολογιστής 

15,6’’ Τεμάχιο 2 645,16 1290,32 

5 
Microsoft Office 2019 PRO 

RETAIL 
Τεμάχιο 15 72,58 1088,71 

6 UPS Τεμάχιο 8 48,38 387,10 

7 Τσάντα για Laptops Τεμάχιο 10 13,71 137,10 

Σύνολο    καθαρής αξίας    6532,25 

ΦΠΑ    1567,74 

Γενικό σύνολο δαπάνης    8100€ 
                                                                                  

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς που έκανε η ορισθείσα 

ομάδα έργου, με βάση: 

- Τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1705/06.12.2019, 

781/04.07.2019, 1205/06.12.2018,  1067/14.11.2018, 697/05.10.2017, 
983/11.12.2017, 418/15.05.2018, 1855/27.11.2020 συναφούς φυσικού 

αντικειμένου.  

-  Διακηρύξεις ΟΤΑ και φορέων του δημοσίου, συναφούς φυσικού αντικειμένου.    

- Την έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από στελέχη της εταιρείας για τα προς 

προμήθεια είδη, σε τοπικές και ηλεκτρονικές επιχειρήσεις συναφούς αντικειμένου 

εργασιών.  

- Η δαπάνη που θα προκύψει θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) 

στην Καρδίτσα για το έτος 2021. 
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Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού γραφείου και προγραμμάτων ΗΥ για τις ανάγκες του έργου «ESTIA 

2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στον Δήμο 

Καρδίτσας». Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των 

αναγκών της ομάδας έργου καθώς και την κάλυψη των αναγκών τηλεργασίας και 

χρήσης ΗΥ εντός των οικημάτων που μισθώνονται στο πλαίσιο του έργου. 

 

Άρθρο 2ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί έως 31/12/2021. 

 

 

Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου/ων 

1. Όλα τα είδη θα παραδίδονται καινούργια και αμεταχείριστα στο σύνολο τους. Σε 

περίπτωση ενδείξεων παράδοσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού, η προμήθεια δεν 

παραλαμβάνεται στο σύνολο της και ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

2. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από 

την ΑΝΚΑ προς τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα 

είδη που περιλαμβάνονται στην παραγγελία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών προσμετρούμενων ημερολογιακά από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της παραγγελίας προς αυτόν και όχι πέραν τις 31/12/2021. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη στα γραφεία της 

ΑΝΚΑ-Μεγ. Αλεξάνδρου 34-ΤΚ 43132 Καρδίτσα ή σε χώρο που θα του 

υποδείξει η εταιρεία εντός της πόλης της Καρδίτσας. 

4. Η μεταφορά, συσκευασία και παράδοση, των ειδών πραγματοποιείται με δαπάνες 

του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς προϊόντων/ αγαθών.   

   

Άρθρο 4ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο εντολέας υποχρεούται να παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οργάνωση 

και παραλαβή της ανάθεσης.  

 

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να 
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ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 

και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση των ειδών και έκδοση 

του Πρακτικού Παραλαβής από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

ΑΝΚΑ, σε εξόφληση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού που θα εκδώσει ο 

ανάδοχος. 

 

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές που ισχύουν στις εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων & οργανισμών. 

 

Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    

   

Άρθρο 10ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων  

 

Σημειώνεται ότι η ανάθεση θα γίνει ανά είδος με βάση τη χαμηλότερη τιμή, αλλά 

προς αποτροπή τεχνητής κατάτμησης σύμβασης: 

- Θα εκδοθεί μία απόφαση ανάθεσης και όχι διαφορετική απόφαση ανάθεσης ανά 

είδος  

- Η συμβασιοποίηση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με ενιαία σύμβαση για τον 

κάθε φορέα στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη για τα οποία κατέθεσε 

την χαμηλότερη και όχι μία διαφορετική σύμβαση ανά είδος. 

 

                 
 



 9 

 

 

 

ΚΑΒΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………  

(υπογραφή) 

 

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………   

(υπογραφή) 

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 

 ……………………………………  

(υπογραφή) 

 


