
              
                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  23-10-2019 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 28856 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ      
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Πληροφορίες: Δέσποινα Πάσσου  
Τηλ.: 25313 52420 
Φαξ: 25310 81659 
E-mail: d.passou@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και λογισμικών για το έτος 2020 ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 89/2019 σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 27159 / 09-10-2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «19PROC005677317 2019 10-09» για την Ανάδειξη 

αναδόχου της Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και λογισμικών για το έτος 

2020. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Τα ερωτήματα που τέθηκαν από υποψήφιους προμηθευτές για παροχή διευκρινίσεων  

 

Διευκρινίζουμε ότι 

- Το πολυμηχάνημα είναι ασπρόμαυρο 

- Ο Σαρωτής Α3 θα είναι δικτυακός 

- Όσον αφορά τα laptop είναι i5 και είναι 4 τεμάχια συνεπώς και οι άδειες των λογισμικών θα είναι 4 

τεμάχια  MS OFFICE BUSINESS και 4 τεμ Microsoft Windows 10 Pro ή νεότερο, προεγκατεστημένο 

επίσης θα έχουν  σκληρό δίσκο SSD 500GB 

- Επισημαίνουμε ότι σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα τοποθετηθούν Microsoft 

Windows 10 Pro ή νεότερο, προεγκατεστημένο και MS OFFICE BUSINESS 

- Το μέγεθος της κάρτας γραφικών θα είναι μνήμη δυναμικά δεσμευόμενη και ≥ 8 GB 

- Το μέγεθος της μνήμης στον i5 Ηλεκτρονικό υπολογιστή θα είναι ≥ 8 GB και στον i7 ηλεκτρονικό 

υπολογιστή θα είναι ≥ 8 GB 

- Ο σκληρός δίσκος και στον i5 Ηλεκτρονικό υπολογιστή και στον i7 ηλεκτρονικό υπολογιστή θα είναι 

SSD ≥ 480 GB 

- Θύρες Ποντικιού ≥ 1, Πληκτρολογίου ≥ 1, USB 2.0 ≥ 4, USB3.0 ≥2 

- Επειδή με την προμήθεια αυτή θα αντικατασταθούν οι παλαιοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνται 

από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα αρχεία του 

παλαιού στον νέο και επίσης θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των τυχόν εγκατατεστημέμων 

προγραμμάτων που έχει ο παλαιός υπολογιστή στον νέο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία των υπηρεσιών. 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Πάσσου Δέσποινα 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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