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Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 66788 ΟΜΑΔΑ 1 :  Άλλα Εκτυπωτικά Μηχανήματα  
 
Ερώτημα 1 
Είναι αποδεκτή η υποβολή μίας (1) εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα καλύπτει 
αθροιστικά το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, των ομάδων για τις οποίες θα 
υποβληθεί προσφορά ή θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά 
προσφερόμενη ομάδα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά προσφερόμενη ομάδα, 
όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.2.2.1. της Διακήρυξης. 
 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 66791 ΟΜΑΔΑ 4 :  Οθόνες  
 
Ερώτημα 2 
Οθόνη Τύπου 1 
Πολλοί κατασκευαστές αναγράφουν στο τεχνικό τους φυλλάδιο δύο τιμές για τον χρόνο 
απόκρισης της οθόνης.Τον χρόνο απόκρισης σε fast mode και τον χρόνο απόκρισης σε normal 
mode. Ενημερώστε μας εάν οποιαδήποτε από αυτές τις δύο τιμές θα γίνεται αποδεκτή προς 
κάλυψη της κάτωθι προδιαγραφής: 
4.1.10 Χρόνος απόκρισης (τυπικός): <= 6ms ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Οποιαδήποτε από αυτές τις δύο τιμές είναι αποδεκτή.   
 
Ερώτημα 3 
Οθόνη Τύπου 1 
Σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή 4.1.12, Είσοδος DVI-D, παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν 
θα γίνεται αποδεκτή στον διαγωνισμό προς κάλυψη της προδιαγραφής, η νεότερη τεχνολογία 
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Display Port, δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές πλέον διαθέτουν οθόνες με εισόδους 
DisplayPort αντί για DVI-D.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Με την διάθεση μετατροπέα (adaptor) χωρίς κόστος ο οποίος επιτρέπει λειτουργία DVI-D η 
πρόταση αυτή είναι αποδεκτή. 
 
 
Ερώτημα 4 
Οθόνη Τύπου 2 
1. Πολλοί κατασκευαστές αναγράφουν στο τεχνικό τους φυλλάδιο δύο τιμές για τον χρόνο 
απόκρισης της οθόνης. Τον χρόνο απόκρισης σε fast mode και τον χρόνο απόκρισης σε normal 
mode. Ενημερώστε μας εάν οποιαδήποτε από αυτές τις δύο τιμές θα γίνεται αποδεκτή προς 
κάλυψη της κάτωθι προδιαγραφής: 
4.2.10 Χρόνος απόκρισης (τυπικός): <= 6ms Ναι 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Οποιαδήποτε από αυτές τις δύο τιμές είναι αποδεκτή.   
 
Ερώτημα 5 
Οθόνη Τύπου 2 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε στην προδιαγραφή 4.2.7 αν είναι αποδεκτή ανάλυση 
>=1920x1080, καθώς οι περισσότερες οθόνες διαθέτουν αυτή την ανάλυση. 
4.2.7 Ανάλυση : >=1920x1200 Ναι 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής της προδιαγραφής. 
 
 
Ερώτημα 6 
Οθόνη Τύπου 2 
Σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή 4.2.12, Είσοδος DVI-D, παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν 
είναι θα γίνεται αποδεκτή στον διαγωνισμό προς κάλυψη της προδιαγραφής, η νεότερη 
τεχνολογία Display Port, δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές πλέον διαθέτουν οθόνες 
με εισόδους DisplayPort αντί για DVI-D.  
4.2.12  Είσοδος DVI-D: ΝΑΙ  Ναι 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Με την διάθεση μετατροπέα (adaptor) χωρίς κόστος ο οποίος επιτρέπει λειτουργία DVI-D η 
πρόταση αυτή είναι αποδεκτή. 
 
Ερώτημα 7 
Οθόνη Τύπου 3  
Πολλοί κατασκευαστές αναγράφουν στο τεχνικό τους φυλλάδιο δύο τιμές για τον χρόνο 
απόκρισης της οθόνης.  
Τον χρόνο απόκρισης σε fast mode και τον χρόνο απόκρισης σε normal mode. Ενημερώστε μας 
εάν οποιαδήποτε από αυτές τις δύο τιμές θα γίνεται αποδεκτή προς κάλυψη της κάτωθι 
προδιαγραφής: 
4.3.10 Χρόνος απόκρισης (τυπικός): <= 6ms ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Οποιαδήποτε από αυτές τις δύο τιμές είναι αποδεκτή. 
 

Ερώτημα 8 



Οθόνη Τύπου 3  
Σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή 4.3.12, Είσοδος DVI-D, παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν 
θα γίνεται αποδεκτή στον διαγωνισμό προς κάλυψη της προδιαγραφής, η νεότερη τεχνολογία 
Display Port, δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές πλέον διαθέτουν οθόνες με εισόδους 
DisplayPort αντί για DVI-D. 
4.3.12 Είσοδος DVI-D: NAI ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Με την διάθεση μετατροπέα (adaptor) χωρίς κόστος ο οποίος επιτρέπει λειτουργία DVI-D η 
πρόταση αυτή είναι αποδεκτή. 
 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 66793 ΟΜΑΔΑ 6 :  Σταθεροί Υπολογιστές  
 
Ερώτημα 9 
Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 1 
1. Σχετικά με την παρακάτω τεχνική προδιαγραφή ζητείτε επεξεργαστής 7ης γενιάς, με συχνότητα 
>= 3 GHz. 
6.1.4 - Τεχνολογία κατασκευής : Intel Ι5 7ης γενιάς NAI 
6.1.5 - Συχνότητα : >= 3 GHz NAI 
6.1.6 - Πυρήνες : >=4 NAI 
Η εταιρία μας, επιθυμεί να προσφέρει την πιο πρόσφατη 8η γενιά επεξεργαστών και 
συγκεκριμένα τον επεξεργαστή Intel Core i5-8400 ο οποίος διαθέτει 2.8 GHz (βασική συχνότητα 
λειτουργίας) και λειτουργεί έως 4.0 GHz (Turbo μέγιστη συχνότητας λειτουργίας), επιπρόσθετα 
διαθέτει 6 πυρήνες (αντί 4) και καλύτερες επιδόσεις από τον αντίστοιχο επεξεργαστή 7ης γενιάς 
που καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν είναι αποδεκτός ο παραπάνω νέος επεξεργαστής 8ης γενιάς. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Εφόσον ο επεξεργαστής 7ης ή νεότερης γενιάς διαθέτει συχνότητα λειτουργίας (βασικής ή turbo) 
>=3 GHZ και αριθμό πυρήνων >=4  καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και γίνεται 
αποδεκτός  
 
Ερώτημα 10 
Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 1 
Όσο αφορά τη προδιαγραφή 6.1.19, υπάρχει αναφορά για θύρες 1 μικροφώνου, 1 ήχου. 

Κουτί 
6.1.25 Μπροστινές θύρες επικοινωνίας : >= 2 USB 2.0 η USB 3.0 / 1 μικροφώνου, 1 ήχου 
Στους περισσότερους διεθνείς αναγνωρισμένους κατασκευαστές υπολογιστών που κυκλοφορούν 
στην Ελληνική και διεθνή αγορά, στην πρόσοψη του Η/Υ υπάρχει μια (1) μόνο θύρα 
μικροφώνου/ήχου (Headset port/Universal audio jack port η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για είσοδο ήχου (μικρόφωνο) και για έξοδο ήχου (ακουστικά). 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν αυτή η λύση είναι αποδεκτή. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Με την διάθεση μετατροπέα (adaptor) χωρίς κόστος ο οποίος μετατρέπει την μονή θύρα 
μικροφώνου/ήχου σε μια θύρα ήχου και μια θύρα μικροφώνου (απαιτούμενες προδιαγραφές) η 
λύση αυτή είναι αποδεκτή. 
 
Ερώτημα 11 
Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 1 
Επίσης, όσο αφορά το λειτουργικό σύστημα, επειδή αναφέρεται στην προδιαγραφή 6.1.31 ότι 
θέλετε οδηγούς για Windows 10 Pro 64bit, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι Η/Υ θέλετε να 
προσφερθούν με Windows 10 Home ή με έκδοση Professional διότι το προσφερόμενο 



λειτουργικό σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από τους δικούς του οδηγούς (drivers) και όχι από 
οδηγούς κάποιας άλλης έκδοσης. 
6.1.30 Λειτουργικό Σύστημα - Microsoft Windows 10 home ή καλύτερο NAI 
6.1.31 - Οδηγοί υλικού (drivers) για Windows 10 Pro 64 Bit διαθέσιμοι online: NAI 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Εφόσον ικανοποιείται η προδιαγραφή 6.1.31 οποιαδήποτε έκδοση Windows 10 (home η 
professional) είναι αποδεκτή. 
 
Ερώτημα 12 
Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 2 
Σχετικά με την παρακάτω τεχνική προδιαγραφή ζητείτε επεξεργαστής 7ης γενιάς, με συχνότητα >= 
3.4 GHz. 

Επεξεργαστής 
6.2.4 - Τεχνολογία κατασκευής : Intel Ι5 7ης γενιάς ΝΑΙ 
6.2.5 - Συχνότητα : >= 3.4 GHz ΝΑΙ 
6.2.6 - Πυρήνες : >=4 ΝΑΙ 
Η εταιρία μας, επιθυμεί να προσφέρει την πιο πρόσφατη 8η γενιά επεξεργαστών και 
συγκεκριμένα τον επεξεργαστή Intel Core i5-8400 ο οποίος διαθέτει 2.8 GHz (βασική συχνότητα 
λειτουργίας) και λειτουργεί έως 4.0 GHz (Turbo μέγιστη συχνότητας λειτουργίας), επιπρόσθετα 
διαθέτει 6 πυρήνες (αντί 4) και καλύτερες επιδόσεις από τον αντίστοιχο επεξεργαστή 7ης γενιάς 
που καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Επιπρόσθετα θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η 
προδιαγραφή >= 3.4 GHz δεν καλύπτεται από την βασική συχνότητα λειτουργίας κανενός 
διαθέσιμου επεξεργαστή 8ης γενιάς Intel Core i5. 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν είναι αποδεκτός ο παραπάνω νέος επεξεργαστής 8ης γενιάς. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Εφόσον ο επεξεργαστής 7ης ή νεότερης γενιάς διαθέτει συχνότητα λειτουργίας (βασικής ή turbo) 
>=3.4 GHZ και αριθμό πυρήνων >=4  καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και γίνεται 
αποδεκτός  
 
Ερώτημα 13 
Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 2 
Όσο αφορά τη παρακάτω προδιαγραφή 6.2.25, υπάρχει αναφορά για θύρες 1 μικροφώνου, 1 
ήχου. 

Κουτί 
6.2.25 Μπροστινές θύρες επικοινωνίας : >= 2 USB 2.0 η USB 3.0 / 1 μικροφώνου, 1 ήχου ΝΑΙ 
Στους περισσότερους διεθνείς αναγνωρισμένους κατασκευαστές υπολογιστών που κυκλοφορούν 
στην Ελληνική και διεθνή αγορά, στην πρόσοψη του Η/Υ υπάρχει μια (1) μόνο θύρα 
μικροφώνου/ήχου (Headset port/Universal audio jack port η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για είσοδο ήχου (μικρόφωνο) και για έξοδο ήχου (ακουστικά). 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν αυτή η λύση είναι αποδεκτή. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Εάν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης μετατροπέα (adaptor) ο οποίος μετατρέπει την μονή θύρα 
μικροφώνου/ήχου σε μια θύρα ήχου και μια θύρα μικροφώνου (απαιτούμενες προδιαγραφές) η 
λύση αυτή είναι αποδεκτή. 
 
 
Ερώτημα 14 
Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 2 



Επίσης, όσο αφορά το λειτουργικό σύστημα, επειδή αναφέρεται στην προδιαγραφή 6.2.31 ότι 
θέλετε οδηγούς για Windows 10 Pro 64bit, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι Η/Υ θέλετε να 
προσφερθούν με Windows 10 Home ή με έκδοση Professional. 

Λειτουργικό Σύστημα 
6.2.30 Λειτουργικό Σύστημα - Microsoft Windows 10 home ή καλύτερο ΝΑΙ  
6.2.31 - Οδηγοί υλικού (drivers) για Windows 10 Pro 64 Bit διαθέσιμοι online: ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Εφόσον ικανοποιείται η προδιαγραφή 6.2.31 οποιαδήποτε έκδοση Windows 10 (home η 
professional) είναι αποδεκτή. 
 
Ερώτημα 15 
Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 3 

Κουτί 
6.3.30 Μπροστινές θύρες επικοινωνίας : >= 2 USB 2.0 η USB 3.0 / 1 μικροφώνου, 1 ήχου ΝΑΙ 
Στους περισσότερους διεθνείς αναγνωρισμένους κατασκευαστές υπολογιστών που κυκλοφορούν 
στην Ελληνική και διεθνή αγορά, στην πρόσοψη του Η/Υ υπάρχει μια (1) μόνο θύρα 
μικροφώνου/ήχου (Headset port/Universal audio jack port η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για είσοδο ήχου (μικρόφωνο) και για έξοδο ήχου (ακουστικά).  
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν αυτή η λύση είναι αποδεκτή. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Εάν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης μετατροπέα (adaptor) ο οποίος μετατρέπει την μονή θύρα 
μικροφώνου/ήχου σε μια θύρα ήχου και μια θύρα μικροφώνου (απαιτούμενες προδιαγραφές) η 
λύση αυτή είναι αποδεκτή. 
 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 66794 ΟΜΑΔΑ 7 :  Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό 
Σύστημα OSX  
 
Ερώτημα 16 
Αναφορικά με τον ως άνω διαγωνισμό παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι 
προσφερόμενοι υπολογιστές θα πρέπει να διαθέτουν Ελληνικά εργοστασιακά πληκτρολόγια. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ναι - οι προσφερόμενοι υπολογιστές θα πρέπει να διαθέτουν Ελληνικά εργοστασιακά 
πληκτρολόγια. 
 
 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 66795 ΟΜΑΔΑ 8: Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό 
Σύστημα Windows 
 
Ερώτημα 17 
Φορητός Η/Υ Windows1 – 21 τεμ. :  
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ότι η συχνότητα >=2.3 GHz αναφέρεται σε Turbo μέγιστη 
συχνότητας λειτουργίας. 
8.1.6 Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2,30GHz ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συχνότητα της προδιαγραφής μπορεί να αφορά και turbo mode 
 
 
Ερώτημα 18 
Φορητός Η/Υ Windows1 – 21 τεμ. :  



Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-), δύναται να είναι εξωτερική 
(external). 
8.1.15 Οπτική Συσκευή : DVD-RW (+/-) ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-) δύναται να είναι εξωτερική. 
 
Ερώτημα 19 
Φορητός Η/Υ Windows2 – 9 τεμ. : 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ότι η συχνότητα >=2.7 GHz αναφέρεται σε Turbo μέγιστη 
συχνότητας λειτουργίας.  
8.2.6 Επεξεργαστής Συχνότητα : (GΗz): ≥ 2,7 ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συχνότητα της προδιαγραφής μπορεί να αφορά και turbo mode 
 
Ερώτημα 20 
Φορητός Η/Υ Windows2 – 9 τεμ. : 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-), δύναται να είναι εξωτερική 
(external).  
8.2.15 Οπτική Συσκευή : DVD-RW (+/-) ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-) δύναται να είναι εξωτερική. 
 
Ερώτημα 21 
Φορητός Η/Υ Windows3 – 34 τεμ. : 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ότι η συχνότητα >=2.5 GHz αναφέρεται σε Turbo μέγιστη 
συχνότητας λειτουργίας. 
8.3.6 Επεξεργαστής Συχνότητα : (GΗz): ≥ 2,5 ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συχνότητα της προδιαγραφής μπορεί να αφορά και turbo mode 
 
 
Ερώτημα 22 
Φορητός Η/Υ Windows4 – 5 τεμ. : 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ότι η συχνότητα >=2.6 GHz αναφέρεται σε Turbo μέγιστη 
συχνότητας λειτουργίας.  
8.4.6 Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2,60GHz ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συχνότητα της προδιαγραφής μπορεί να αφορά και turbo mode 
 
Ερώτημα 23 
Φορητός Η/Υ Windows4 – 5 τεμ. : 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-), δύναται να είναι εξωτερική 
(external).  
8.4.16 Οπτική Συσκευή : DVD-RW (+/-) NAI 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-) δύναται να είναι εξωτερική. 
 



Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 66796 ΟΜΑΔΑ 9: Φορητοί Υπολογιστές Υψηλών 
Προδιαγραφών Με Λειτουργικό Σύστημα Windows/Ubuntu 
 
Ερώτημα 24 
Φορητός Η/Υ Υψηλών Προδιαγραφών Windows1 - 1 τεμάχιο: 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ότι η προδιαγραφή Βάρος : < 1kg, είναι χωρίς το πληκτρολόγιο. 
9.1.4 Βάρος : < 1kg ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ναι, ο περιορισμός του βάρους θα μπορούσε να αφορά το είδος χωρίς το πληκτρολόγιο εφόσον 
αυτό είναι αποσπώμενο. 
 
Ερώτημα 25 
Φορητός Η/Υ Υψηλών Προδιαγραφών Windows1 - 1 τεμάχιο: 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν ο αριθμός των απαιτούμενων 2 θυρών USB μπορεί να 
προσφερθεί με εξωτερική συσκευή. 
9.1.10 Θύρες USB : USB 3.0: ≥2 ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ναι, μπορεί να προσφερθεί με εξωτερική συσκευή χωρίς κόστος 
 
Ερώτημα 26 
Φορητός Η/Υ Υψηλών Προδιαγραφών Windows1 - 1 τεμάχιο: 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν η παρακάτω προδιαγραφή μπορεί να αντικατασταθεί από την 
ανώτερης τεχνολογίας ψηφιακή έξοδο Display Port και να παρέχεται μέσω adapter. 
9.1.11 Θύρες HDMI : >=1 ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ναι, γίνονται δεκτά είδη με έξοδο DisplayPort εφόσον προσφέρεται και μετατροπέας DisplayPort 
σε HDMI χωρίς κόστος. 
 
Ερώτημα 27 
Φορητός Η/Υ Υψηλών Προδιαγραφών Windows1 - 1 τεμάχιο: 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ότι η συχνότητα >=2.5 GHz αναφέρεται σε Turbo μέγιστη 
συχνότητας λειτουργίας. 
9.1.6 Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2.5 GHZ ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συχνότητα της προδιαγραφής μπορεί να αφορά και turbo mode 
 
Ερώτημα 28 
Φορητός Υπολογιστής Υψηλών Προδιαγραφών Windows2 – 1 τεμάχιο 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ότι η συχνότητα >=2.8 GHz αναφέρεται σε Turbo μέγιστη 
συχνότητας λειτουργίας. 
9.2.6 Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2.8 GHZ ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συχνότητα της προδιαγραφής μπορεί να αφορά και turbo mode 
 
Ερώτημα 29 
Φορητός Υπολογιστής Υψηλών Προδιαγραφών Windows2 – 1 τεμάχιο 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν η Display Port μπορεί να παρέχεται με USB Type C σε Display 
Port adapter. 
9.2.12 Θύρες mini Display Port ή Display Port : ΝΑΙ 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ναι - μπορεί να παρέχεται μέσω adapter χωρίς κόστος. 
 
Ερώτημα 30 
Φορητός Υπολογιστής Υψηλών Προδιαγραφών Windows2 – 1 τεμάχιο 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-), δύναται να είναι εξωτερική 
(external). 
9.2.15 Οπτική Συσκευή : DVD-RW (+/-) ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η οπτική συσκευή DVD-RW (+/-) δύναται να είναι εξωτερική. 
 
 
Ερώτημα 31 
Φορητός Η/Υ Υψηλών Προδιαγραφών Ubuntu1- 2 τεμάχια: 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν είναι αποδεκτό το βάρος του φορητού Η/Υ να είναι <=1,27 kg, 
αντί του αναφερόμενου <=1.22Kg. 
9.3.4 Βάρος : <=1.22Kg ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής της προδιαγραφής. 
 
Ερώτημα 32 
Φορητός Η/Υ Υψηλών Προδιαγραφών Ubuntu1- 2 τεμάχια: 
Παρακαλώ να διευκρινίσετε ότι η συχνότητα >=4.0 GHZ αναφέρεται σε Turbo μέγιστη συχνότητας 
λειτουργίας.  
9.3.6 Επεξεργαστής Συχνότητα μέχρι : >=4.0 GHZ ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συχνότητα της προδιαγραφής μπορεί να αφορά και turbo mode 
 
Ερώτημα 33 
Φορητός Η/Υ Υψηλών Προδιαγραφών Ubuntu1- 2 τεμάχια: 
Παρακαλώ η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε Θύρα USB-C : ≥1. 
9.3.11 Θύρες USB-C : USB 3.1: ≥1 ΝΑΙ 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Εννοούμε ότι απαιτείται μια τουλάχιστον θύρα hardware τύπου USB C με πρωτόκολλο USB 
version 3.1 
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Ερώτημα 34 
Αναφορικά με τον ως άνω διαγωνισμό παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι 
προσφερόμενοι υπολογιστές θα πρέπει να διαθέτουν Ελληνικά εργοστασιακά πληκτρολόγια. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ναι - οι προσφερόμενοι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν Ελληνικά εργοστασιακά πληκτρολόγια. 
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