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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000
Πληροφορίες: Κοτρώτσιου Ευσταθία
Τηλέφωνο: 213 2038 090
Fax: 213 2038 504
E-mail: ekotrotsiou@maroussi.gr

Προς: Όλους τους 
συμμετέχοντες

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 100968/15.12.2022 διακήρυξης ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, λοιπών 
ειδών πληροφορικής και λογισμικού».

Σχετικά:    1. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας HIPAC ΑΕΒΕ με 
ημερομηνία 21-12-2022 17:59:44 +03'00

                   2. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 104864/27-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης & 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύμφωνα με το από 21-12-2022 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο της εταιρείας «HIPAC 
ΑΕΒΕ» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 100968/15.12.2022 διακήρυξης ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών πληροφορικής και 
λογισμικού», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών 
πληροφορικής και λογισμικού», παρακαλούμε για την παροχή των κάτωθι διευκρινίσεων. 
Πιο συγκεκριμένα στη διακήρυξη, αναφορικά με την Ομάδα 1: Υπολογιστές σταθεροί, 
αναφέρονται: 
Α. “ 1.1 Υπολογιστής απλός” 
➢ Προδιαγραφή 3 σελίδα 58 της διακήρυξης 

Κουτί κεντρικής μονάδας λιτό και απέριττο, σε μικρό μέγεθος SFF. Μέγιστες διαστάσεις: 
30x30x10cm. 
“ 1.3 Υπολογιστής ισχυρός” 
➢ Προδιαγραφή 3 σελίδα 62 της διακήρυξης 

Κουτί κεντρικής μονάδας λιτό και απέριττο, σε μικρό μέγεθος SFF. Μέγιστες διαστάσεις: 
30x30x10cm. 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι ζητούμενες μέγιστες διαστάσεις καλύπτονται 
αποκλειστικά από έναν και μόνο κατασκευαστή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
συμμετάσχουν δύο εκ των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως, οι εταιρείες LENOVO & 
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HP. 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν γίνονται αποδεκτές μέγιστες διαστάσεις (W x D x H) 
10x31x30cm δεδομένου ότι, η διαφορά του ενός (1) εκατοστού είναι μηδαμινή και προφανώς 
δεν επηρεάζει ουδόλως, ούτε την εύρυθμη λειτουργία του Η/Υ αλλά ούτε και τη χωροταξική του 
διάταξη. 
Β. “ 1.2 Οθόνη 24''” 
➢ Προδιαγραφή 13 σελίδα 61 της διακήρυξης 

Κατανάλωση ισχύος τυπική: ≤ 16 Watt 
“ 1.4 Οθόνη 27''” 
➢ Προδιαγραφή 13 σελίδα 65 της διακήρυξης 

Κατανάλωση ισχύος τυπική: ≤ 17 Watt 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι ζητούμενες μέγιστες τιμές κατανάλωσης 

συναντιούνται σε μετρήσεις τύπου on mode ή Operational Mode, και όχι τυπικής. Όλοι οι 
μεγάλοι κατασκευαστές παγκοσμίως (DELL, HP & LENOVO) παραθέτουν τη συγκεκριμένη 
μέτρηση σε μετρήσεις τύπου on mode ή Operational Mode . Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί 
εάν γίνονται αποδεκτές καταναλώσεις σε μετρήσεις on mode ή Operational Mode, που να 
πληρούν τις ζητούμενες μέγιστες τιμές κατανάλωσης.

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει μόνο να ωφεληθεί, ποιοτικά και οικονομικά, από τη συμμετοχή 
περισσότερων εταιρειών στο διαγωνισμό καθώς θα του δοθεί η δυνατότητα να προμηθευτεί τον 
καλύτερο δυνατό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστος, ειδικά την περίοδο αυτή που οι αυξήσεις 
σε όλα τα είδη είναι σημαντικές. 

Παρακαλούμε για τη θετική ανταπόκρισή σας στα παραπάνω ερωτήματά μας και 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.»

Σχετικά με τα ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 104864/27-12-2022 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού σας γνωρίζουμε τα εξής: 

«Σε απάντηση του με αριθμό Ref.572-21/12/2022 εγγράφου της εταιρίας Hipac AEBE το οποίο 
αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και δεδομένης της βούλησης του Δήμου να 
διευκολύνεται ο ανταγωνισμός και η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στον διαγωνισμό, σας 
ενημερώνουμε για τα εξής:

Α. Γίνεται αποδεκτή η αμελητέα διαφοροποίηση κατά έως ένα (1) εκατοστό) σε μια από τις τρεις 
διαστάσεις των κουτιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως αυτές αναφέρονται στα σημεία 
1.1.3, 1.3.3 και 7.1.3 των πινάκων συμμόρφωσης. Η διαφοροποίηση αυτή είναι μηδαμινή και δεν 
επηρεάζει τη λειτουργικότητα και τη χρήση των υπολογιστών.

Β. Στις προδιαγραφές των οθονών και ιδιαίτερα στα σημεία 1.2.13, 1.4.13 και 7.1.13 των 
πινάκων συμμόρφωσης, όπου αναγράφεται «Κατανάλωση ισχύος τυπική», διευκρινίζεται ότι 
γίνεται ισοδύναμα αποδεκτός και ο όρος «Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία». Δηλαδή γίνονται 
δεκτοί οι αγγλικοί όροι: Typical ή On Mode ή Operational Mode. Διαπιστώθηκε ότι οι 
κατασκευάστριες εταιρίες χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους όρους κατά περίπτωση για να 
περιγράψουν την καταναλισκόμενη ισχύ των συσκευών τους. Η διευκρίνηση αυτή δεν επιφέρει 
κάποια διαφορά στις προδιαγραφές του διαγωνισμού και δεν επηρεάζει τη βούληση του Δήμου 
για προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών συσκευών».
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Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

         

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


