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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 22-04-2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2526
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού 
Ταχ. Διεύθυνση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου  & Λογιστηρίου 
Ταχ. Κώδικας   : 66133 Δράμα (για έγκριση αιτήματος)  
Πληροφορίες    : Σιδηροπούλου Μακρίνα Κοιν: Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο         : 2521350613     

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια και εγκατάσταση δίσκων για Server λόγω έκτακτης βλάβης»
Σχετ:  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή κρίνεται απαραίτητη και άμεσα αναγκαία, αφορά 
την προμήθεια σκληρών δίσκων κατάλληλους για χρήση σε έναν από τους υπάρχοντες 
κεντρικούς εξυπηρετητές (Dell PowerEdge T620) του Δήμου, για τη επισκευή έκτακτης 
βλάβης και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας τους. 

Οι εξυπηρετητές του Δήμου με σειριακούς αριθμούς 3LK4ZZ1 και GKK4ZZ1 
καλύπτονταν με υποστήριξη από τον κατασκευαστή σε υλικά και υπηρεσίες διάγνωσης 
και αντικατάστασης εντός 4 ωρών από την διάγνωση της βλάβης, μέχρι και τις 
14/12/2020, οπότε και βγήκαν EOS (End Of Support – έχουν καταργηθεί επίσημα και 
δεν υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή).

H ανάγκη προμήθειας συνάδει και με οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα 
συστήματα καθώς και επανειλημμένων οδηγιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας) για την  
επιτακτική ανάγκη της συνεχής ενημέρωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
πληροφοριακών συστημάτων και συνεχιζόμενων πρακτικών ασφαλείας. 

Προβλέπεται αναλυτικά η προμήθεια και εγκατάσταση-παραμετροποίηση τoυ 
παρακάτω είδους:

2 Seagate Cheetah® 15K.7 600GB 3,5” (model number: ST3600057SS)
Ή 2 Toshiba AL13SXL600N συνοδευόμενοι από τον κατάλληλους προσαρμογείς 2,5” 

σε 3,5”
Ή 2 Toshiba AL14SXL60EN συνοδευόμενοι από τον κατάλληλους προσαρμογείς 2,5” 

σε 3,5”

Οι δίσκοι θα πρέπει να είναι καινούργοι και αμεταχείριστοι
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι register partner της συγκεκριμένης κατασκευάστριας  

εταιρείας.

Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν:
• Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού
• Οι διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 608143e5fb7e6355c493f300 στις 22/04/21 12:40

• Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»

• Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116, 118, 120 και οι τροποποιήσεις του

• Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων……»

• Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
• Το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018
 Οι διατάξεις του Ν. 4605/2019 και οι τροποποιήσεις του.

Σε συνέχεια των παραπάνω είναι απαραίτητη η προμήθεια των σκληρών δίσκων  
και εγκατάσταση-παραμετροποίηση επιτόπου στις υποδομές computer room του 
Κεντρικού Δημαρχείου στον Server. O ένας δίσκος θα χρησιμοποιηθεί για την άμεση 
αντικατάσταση του δίσκου ο οποίος έχει αποδεδειγμένα υποστεί βλάβη και ο δεύτερος 
ως hot spare. Συνολικού ενδεικτικού κόστους 760,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ ήτοι 942,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Υπάρχει διάθεση στον 
κωδικό ΚΑ 10.6672 του προϋπολογισμού 2021 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση 
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 με 
Κ.Α 10.6672 ποσού 967,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 CPV: 31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών

ΚΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

TEM. ΣΥΝΟΛΟ
 ( € ) 

10.6672 Προμήθεια και εγκατάσταση 
2 σκληρών δίσκων 380 2 760,00 

ΣΥΝΟΛΟ 760,00

Φ.Π.Α. 24% 187,20

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

967,20

 
 ΑΑ

Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
                                           

Αθανασίου Αιμίλιος

Η Προϊστάμενη Τμήματος ΤΠΕ

Σιδηροπούλου Μακρίνα


		2021-04-22T12:40:04+0300




