
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 15/2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞ' 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης :          6.400,00 € 

Φ.Π.Α :             1.536,00 € 

Σύνολο δαπάνης :           7.936,00 € 

 

                                



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞ' 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

                       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια δέκα φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες του 

Δήμου Πάρου καθώς στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας covid τμήμα του προσωπικού 

θα πρέπει να εργαστεί με τηλεεργασία. 

      Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 

4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 



7. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012)  

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων». 

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 7.936,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τη με Κ.Α. 10-7134.009 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Νοέμβριος 2020 

 

 

 

 

Σκιαδάς Λουκάς 

Τεχνικός Η/Υ ΔΕ 38 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞ' 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

                   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1) Φορητός υπολογιστής 

Φορητός υπολογιστής ενδεικτικού τύπου dell NB Vostro 3501 ή ισοδύναμου  με τις κάτωθι 

τεχνικές προδιαγραφές : 

Λειτουργικό Σύστημα : Windows 10 Home(64bit) 

Γλώσσα Λειτουργικού:  Greek 

Τύπος Μπαταρίας : 3 Cell Li-ion 

Αυτονομία Μπαταρίας :  42WH 

Ασύρματη Δικτύωση : Ναί 

WebCam : Ναί 

Μέγεθος Οθόνης : 15.6'' 

Ανάλυση Οθόνης : 1920 x 1080 

Τύπος Οθόνης  : LED-Backlit Antiglare Display  

Τύπος Επεξεργαστή :  Intel Core i3 

Μοντέλο Επεξεργαστή : i3-1005G1 

Cache Επεξεργαστή : 4 MB 

Μέγεθος Μνήμης RAM : 8 GB 

Τύπος Μνήμης :  DDR4 

Συχνότητα Μνήμης : 2666 Mhz 

Τύπος Σκληρών Δίσκων :  Solid State 256GB 

Εγγύηση :  Τουλάχιστον 3 έτη 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά εντός 15 ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης θα γίνει τμηματική εξόφληση 

αυτών. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) 



έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το 

χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 

δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.   

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή 

του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται 

οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της 

υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Νοέμβριος 2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Νοέμβριος 2020 

 

 

 

Σκιαδάς Λουκάς 

Τεχνικός Η/Υ ΔΕ 38 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

  

Ταΐρης Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 


