
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 3623/06.03.2013 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 180 
ΣΟΥΦΛΙ 
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία 
Τηλέφωνο: 25543 50 123-125 
FAX: 25540 22502 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για 
τη στελέχωση του ενεργειακού γραφείου στα πλαίσια του προγράμματος 
«ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της Ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής 
περιοχής (ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1.1)» «ENERGY-NET» με απευθείας ανάθεση 
Δημάρχου. 
ΣΧΕΤ. : Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
 
 
Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Σουφλίου πρόκειται να προμηθευτεί  
(α) ένα Η/Υ με εκτυπωτή laser 
(β) ένα γραφείο με συρταριέρα τροχήλατη 
(γ) μία τροχήλατη καρέκλα   
(δ) ένα τηλεφωνικό κέντρο  
για τη στελέχωση του ενεργειακού γραφείου 
στα πλαίσια του προγράμματος «ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της 
Ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής (ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1.1)» 
«ENERGY-NET»  με απευθείας ανάθεση                 
 
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές- ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον Η/Υ είναι: 
1) Επεξεργαστής – Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η 
βάση του θα είναι LGA1156. Θα είναι τουλάχιστον δύο (2) πυρήνων, L2 Cashe 4Μb. 
Θα έχει μικροαρχιτεκτονική 32nm, 2) Σκληρό _δίσκο: Θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 
320Gb και ταχύτητα περιστροφής 7200rpm. Θα έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας 
SATA2 3.0 Gbit/s. 3) Μνήμη : Θα έχει μνήμη RAM 4Gb, τύπου DDR3. 
, 4) Μητρική Κάρτα : Θα υποστηρίζει βάση επεξεργαστή LGA1156. Θα έχει 
τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές μνήμης 2xDDR3 τουλάχιστον 1066 ΜΗz. Θα 
υπoστηρίζει κάρτα γραφικών PCI Expressx16. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα έχει ενσωματωμένη 
κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας 7.1 καναλιών (CH HD Audio) και κάρτα δικτύου 
10/100/1000 Mbits/s. , 5) Κουτί: Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι 
κατασκευασμένος από ηλεκτρογαλβανισμένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel 
Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση των περιφερειακών σαυτό θα 
γίνεται χωρίς εργαλεία (tool free). Θα υποστηρίζει μητρικές κάρτες ATX ή M-ATΧ ή 
και τις δύο (2). Στην πρόσοψη θα έχει τουλάχιστον 2 θύρες usb 2.0. Θα έχει πέντε (5) 
εσωτερικές θέσεις 3,5’’ και πέντε (5) εξωτερικές, τέσσερις (4) των 5,25’’ και μία (1) 
των 3,5”. 6) Θα συνδέεται με Serial ATA. Θα έχει τεχνολογία εγγραφής DVD DUAL 
LAYER. Θα έχει ταχύτητα ανάγνωσης CD 48x και DVD 16x, ταχύτητα εγγραφής CD 
48x και DVDR και DVD+R 22x, ταχύτητα επανεγγραφής CD 32x, DVD-R 6x και 
DVD+R 8x. Ο μέσος χρόνος αναζήτησης CD θα είναι 120 ms και του DVD 140 ms. 
, 7) Oθόνη: Θα είναι επίπεδου τύπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίας LCD, 
με διαγώνιο 18.5” και μέγιστη ανάλυση 1366x768 pixels. Θα έχει χρόνο απόκρισης 
5ms. 8) Λειτουργικό Σύστημα : WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64-BIT GREEK DSP, 
9)  Πληκτρολόγιο: Θα έχει ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και σύνδεση usb 
2.0. , 10) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER, MONΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ έως 16σελ/λεπτό, 



1200*1200dpi. 11) Ποντίκι: Θα είναι οπτικού τύπου ή laser και θα έχει σύνδεση usb 
2.0. 
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Β) Οι τεχνικές προδιαγραφές- ενδεικτικός προϋπολογισμός για το γραφείο- 
συρταριέρα-καρέκλα: 
Γραφείο καρέ με μεταλλικά πόδια διαστάσεων: 1,40*0,80*0,75 από μελαμίνη. 
Μία συρταριέρα τροχήλατης (3Σ+1Μ) από μελαμίνη. 
Ένα κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα. 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 480,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Γ) Τηλεφωνικό κέντρο η δαπάνη για το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 70,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% 
 
Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας στην 
Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου, το αργότερο μέχρι τις 21/03/2013, η οποία θα 
περιλαμβάνει: 
Α. Οικονομική προσφορά για κάθε είδος χωριστά. 
 
Η προμήθεια θα ανατεθεί σε όποιον προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, εφόσον φυσικά 
τα είδη είναι εντός των προδιαγραφών του  Δήμου. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
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