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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκατάστασή του σε δύο χώρους (α. στην 
οδό Πρασακάκη/Κουκουφλή στη Θεσσαλονίκη και β. στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, ΜΑΘ), που αποτελείται από τα κάτωθι: 

1. Δύο (2) υπολογιστές γραφείου (PC) επώνυμης διεθνούς αναγνωρισμένης 
εταιρίας υπολογιστών, τελευταίας τεχνολογίας, με επεξεργαστή τύπου Intel i5 
και ανώτερο, με σκληρό δίσκο τουλάχιστο 500 GB,  με DVD player, υποστήριξη 
Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB 3.0, έξοδο/είσοδο HDMI, με 
προεγκατεστημένα αυθεντικά προγράμματα τουλάχιστο windows 10, MS 
office, google chrome, με όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για εργασία 
γραφείου (κάρτα δικτύου, κάρτα γραφικών, κάρτα ήχου κλπ.) και με ηχεία (2.1), 
πληκτρολόγιο, ποντίκι.  Ελάχιστη εγγύηση: 12 μήνες. 

2. Δύο (2) οθόνες υπολογιστών, επώνυμης διεθνούς αναγνωρισμένης εταιρίας 
υπολογιστών, τελευταίας τεχνολογίας, με μέγεθος τουλάχιστο 19", τύπου LED. 
Ελάχιστη εγγύηση: 12 μήνες. 
 

3. Έναν εκτυπωτή με scanner, επώνυμης διεθνούς αναγνωρισμένης εταιρίας 
υπολογιστών, τελευταίας τεχνολογίας, inkjet, έγχρωμο, για μέγεθος χαρτιού 
τουλάχιστο Α4. Ελάχιστη εγγύηση: 12 μήνες. Επιπλέον, τέσσερις (4) σειρές 
αυθεντικά μελάνια (4 μαύρα / 4 έγχρωμα) για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. 

4. Έναν εκτυπωτή επώνυμης διεθνούς αναγνωρισμένης εταιρίας υπολογιστών, 
τελευταίας τεχνολογίας, inkjet, έγχρωμο, για μέγεθος χαρτιού Α3, με σύνδεση 
δικτύου ethernet και υποστήριξη wifi ή/και Bluetooth. Ελάχιστη εγγύηση: 12 
μήνες. Επιπλέον, δύο (2) σειρές αυθεντικά μελάνια (2 μαύρα / 2 έγχρωμα) για 
τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. 

5. Έναν προτζέκτορα (προβολέα ταινιών/εικόνων) επώνυμης διεθνούς 
αναγνωρισμένης εταιρίας, τελευταίας τεχνολογίας, με δυνατότητα προβολής σε 
απόσταση έως 6 μέτρα, με δυνατότητα σύνδεσης μέσω bluetooth ή/και wifi. 
Ελάχιστη εγγύηση: 12 μήνες. 



Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις σύνδεσης 
(ρεύματος, δικτύου Ethernet, USB κλπ.) καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά για την ορθή και πλήρη λειτουργία του.  

Ο εξοπλισμός (και όλα τα περιφερειακά, υλικά και μικροϋλικά) θα είναι καινούργιος και 
αμεταχείριστος. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση, με την αναγραφή των 
σειριακών αριθμών κάθε μηχανήματος (S/N).  

Στην περίπτωση ελαττωματικού εξοπλισμού, όπως αυτό θα διαπιστωθεί κατά τη 
δοκιμή λειτουργίας του, επιτόπου και έως τις πρώτες δέκα (10) ημέρες λειτουργίας του, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει άμεσα και αμελλητί, με άλλον 
όμοιο ή αντίστοιχο, χωρίς καμία επιπλέον αξίωση από την πλευρά του.  

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου 
συντονιστή του προγράμματος (υπάλληλος ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προμήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού, την επιτόπου δοκιμή λειτουργίας του και τη δεκαήμερη δοκιμαστική 
λειτουργία του, κατά την εκταμίευση των σχετικών ποσών από τον φορέα 
χρηματοδότησης (OSF) προς τη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και σε συμφωνία με τον ανάδοχο, με 
την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 

Τον  ανάδοχο  βαρύνουν όλες οι σχετικές κρατήσεις, με βάση τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία. 

Σε κάθε  περίπτωση,  ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω 
προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  μπορεί μονομερώς και 
χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της, να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, 
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου παραλαβής του σχετικού 
εξοπλισμού. 

 

Η συντάξασα 
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