
 

                

                  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
 Αντικείμενο: «Προμήθεια TABLET για την υποστήριξη του 
διδακτικού έργου των σχολείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης»  
Εκτιμούμενη δαπάνη συμπ. 24% ΦΠΑ: 4.455,07 € 
Αριθ. Μελέτης: 5/2020 
CPV: 30200000-1(Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το υπ αρ. 79/03-04-2020 

αίτημα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

του Δήμου Πεντέλης  και αφορά την προμήθεια σαράντα πέντε   (45) τεμαχίων, 

TABLET, για την υποστήριξη του διδακτικού έργου των μαθητών του Δήμου 

Πεντέλης.  

Τα Σαράντα πέντε    (45) TABLET, θα διατεθούν στα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης:  

 

Ελάχιστες προδιαγραφές 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πυρήνες επεξεργαστή 4 

Μνήμη RAM 2 GB 

Αριθμός SIM 1 

Εσωτερική Μνήμη 16 GB 

ΟΘΟΝΗ 

Μέγεθος οθόνης 10.1" 

Ανάλυση/Τύπος                                 HD IPS, 1280x720  

ΚΑΜΕΡΑ 

Μπροστινή κάμερα VGA 

Κύρια κάμερα 2 MP 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ταχύτητα σύνδεσης δικτύου 4G / WiFi / Bluetooth 

Έξοδος Ήχου 3,5 mm / HDMI   

 

 

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να έχουν ελάχιστη εγγύηση ενός έτους, να είναι 

αρίστης ποιότητας, σύγχρονης κατασκευής με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και να καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας απ΄ όλες 



τις απόψεις, να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται να φέρουν σήμανση C.E.  

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και θα πρέπει 

αποδεδειγμένα να εξασφαλίζουν: την ποιότητα, την απόδοση, την λειτουργικότητα, 

την αξιοπιστία και την ευκολία χειρισμού των ειδών.  

Η παραπάνω προμήθεια είναι οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις της σχολικής 

επιτροπής και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική περιγραφή για 

πλήρη περαιωμένη και ασφαλή κατασκευή σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται. 

Το συνολικό προεκτιμούμενο κόστος για την πλήρη και έντεχνη προμήθεια και 

τοποθέτηση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές προεκτιμάται: 

Είδος Τιμή τεμαχίου Τεμάχια ΣΥΝΟΛΟ 

TABLET 79,84 € 45 3.592,80 € 

 ΦΠΑ 24% 862,27 € 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.455,07 € 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε για τον προσδιορισμό του κόστους 

των παραπάνω.  

Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών δύναται να γίνει σύμφωνα με τον 

Ν.4412/16 και τους όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική 

απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Πεντέλης. 

 

 
Μελίσσια, 7 Απριλίου 2020 

 
              Ο Συντάξας                                                                                            Θεωρήθηκε  
                                                                                                                 Προϊσταμένη Δ. Π.Ο.Π.Η.Δ.Δ. 
 
             Κ. Λεοντάρης                                                                                           Ι. Μπούσια  
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