
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (hardware)        

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     E2STORMED 
συνολικού ποσού 1.474,77 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

 

Ο Αντιδημάρχου Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑντιδημάρχου Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑντιδημάρχου Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών    

του ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσου    
Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας ∆ήμων και Κοινοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 

9 του Ν. 2623/98. 

4. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026/31-07-2001 (ΦΕΚ 1066/Β/10-8-2001) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών. 

5. Tο Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών». 

6. Τις οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ ∆6/Β/14826/17-6-08 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί ∆ημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3263/04.  

8. Την Υ.Α. Αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 

1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων». 

9. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

10. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 

11. Το Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων 

έργων». 

12. Το Π.∆. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

13. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

14. Την Υ.Α Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 

540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Την υπ άριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-3-2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

«Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» (ΦΕΚ 415/12-4-2010 τ.β) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της (ΦΕΚ 2285/13-10-2011 τ.β). 

16. Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’). 

17. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει 

να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

19. Το Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α’/16.6.2011) 

20. Την αριθμ. 171/2012 Απόφαση του ∆.Σ Χερσονήσου περί έγκρισης συμμετοχής του ∆ήμου Χερσονήσου στο 

Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED με κατάθεσητης πρότασης: «Improvement of Energy Efficiency in the 

water cycle by the use of innovative stormwater management in smart Mediterranean cities- Βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων 

υδάτων σε ‘έξυπνες’ μεσογειακές πόλεις» και ακρωνύμιο E2STORMED. 



21. Το με Α.Π. 3908/15-02-2013  Έγγραφο του Πολυτεχνείου της Βαλένθια για την επιτυχή χρηματοδότηση της 

πρότασης που κατατέθηκε. 

22. Την αριθ. 35/2013 Απόφαση του ∆.Σ. Χερσονήσου περί αποδοχής της χρηματοδότησης ποσού 181.418,69€ για 

την υλοποίηση του προγράμματος: «Improvement of Energy Efficiency in the water cycle by the use of 

innovative stormwater management in smart Mediterranean cities- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον 

κύκλο του νερού μέσω της χρήσης καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων υδάτων σε ‘έξυπνες’ 

μεσογειακές πόλεις» και ακρωνύμιο E2STORMED η οποία εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητά της με την αρ.  

7976/25-06-2013 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Κρήτης  

23. Την Α.Π 300869/ Υ∆ 2470/22-04-2013 «Σύμφωνη Γνώμη για την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕΠ 302/2» της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Ε.Π του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 317/31-05-2013 Έγγραφο της Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β ν.3345/2005 του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Σύμφωνη γνώμη για συμμετοχή στο πρόγραμμα MED E2STORMED». 

25. Τη με αριθμό πρωτ. 6811/15-4-2015 τεχνική έκθεση του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης 

και εσωτερικού ελέγχου προϋπολογισμού 1.680,00 € (με ΦΠΑ). 

26. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2015 στον κωδικό 70.7425.0005 με 

τίτλο: «Υλοποίηση Προγρ. Βελτίωση Ενεργ. Απόδ. Κύκλου νερού μέσω καινοτ. πρακτικών στη διαχείριση 

όμβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» με ακρωνύμιο «E2STORMED». 

27. Την αριθμ. 21/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η αρίθμ.151/2015 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και ψηφίστηκε η πίστωση  ποσού 74.000 ευρώ στον Κ.Α. 70.7425.0005. 

28. Την υπ αρ 2/2014 Απόφαση ∆ημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

29. Την αριθμ. 183/27-4-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της ως άνω 

υπηρεσίας και ο τρόπος εκτέλεσης (Α∆Α ΩΝ56ΩΗΜ-ΦΜ3, Α∆ΑΜ 15REQ002751946). 

30. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ. 8392/6-5-2015) όπως αναρτήθηκε στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ∆ήμου. 

31. Τη με Αρ. Πρωτ. 9800/20.05.2015 συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά του «Datachain-Μάριος 

∆ασκαλάκης & Σία ΕΕ»  . 

32. Την αριθμ. 43/2015 με αρ. πρωτ. 10188/25-5-2015 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου 

Χερσονήσου  περί  Απευθείας Ανάθεσης της υπηρεσίας με Α∆Α 73Κ9ΩΗΜ-ΥΧΒ 26/5/2015 σε ορθή επανάληψη 

33. Την αριθμ.183/20-4-2015 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζεται η επιτροπή παραλαβής της 

ως άνω προμήθειας (Α∆Α ΨΒΗΦΩΗΜ-Υ7Ρ) 

ανακοινώνει 

ότι θα προβεί την 12/5/2015 στην απ’ ευθείας ανάθεση της «ΠρομήθειαΠρομήθειαΠρομήθειαΠρομήθειαςςςς  λοιπού μηχανογραφικoύ   λοιπού μηχανογραφικoύ   λοιπού μηχανογραφικoύ   λοιπού μηχανογραφικoύ 

εξοπλισμού (hardware) εξοπλισμού (hardware) εξοπλισμού (hardware) εξοπλισμού (hardware) για την προώθηση    των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων του προγράμματος E2STORMEDτου προγράμματος E2STORMEDτου προγράμματος E2STORMEDτου προγράμματος E2STORMED », στον 

«Datachain-Μάριος ∆ασκαλάκης & Σία ΕΕ», έναντι συνολικού ποσού έως 1.474,77 €, συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ,  



Το κριτήριο της ανάθεσης ήταν η πλέον συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, 

ενώ αφορά την προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού, για τα σεμινάρια και τις σχετικές 

συναντήσεις / εκδηλώσεις, για την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος  E2STORMEDE2STORMEDE2STORMEDE2STORMED 

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου και το Σύστημα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου του Προγράμματος MED, αντί του ποσού αντί του ποσού αντί του ποσού αντί του ποσού των των των των 1.474,77 Ευρώ (Ευρώ (Ευρώ (Ευρώ (χίλια τετραχίλια τετραχίλια τετραχίλια τετρακόσια εβδομήντα κόσια εβδομήντα κόσια εβδομήντα κόσια εβδομήντα 

τέσσερα  ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτάτέσσερα  ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτάτέσσερα  ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτάτέσσερα  ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά)))) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι  την 

προμήθεια: 

    

    

    

1.1.1.1. Projector  Projector  Projector  Projector      
ανάλυση  τουλάχιστον 1024x768 (XGA),  

λόγο αντίθεσης μεγαλύτερο ή ίσο  10000:1,  

υψηλά επίπεδα λευκού μεγαλύτερο ή ίσο 3.000 lumen και  

τεχνολογία μεγαλύτερο ή ίσο 3LCD για καθαρή εικόνα 

 

2. Βάση Οροφής Projector Βάση Οροφής Projector Βάση Οροφής Projector Βάση Οροφής Projector  
Με δυνατότητα Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή & δυνατότητα 

ρύθμισης καθ' ύψος 

 

3.3.3.3. Καλώδιο HDMI (10ΜΚαλώδιο HDMI (10ΜΚαλώδιο HDMI (10ΜΚαλώδιο HDMI (10Μ    
Για σύνδεση συσκευών HDMI με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο  10m  

 

4.4.4.4. ΚαλώδιοΚαλώδιοΚαλώδιοΚαλώδιο VGA Gold (15M,F2N028B15M VGA Gold (15M,F2N028B15M VGA Gold (15M,F2N028B15M VGA Gold (15M,F2N028B15M----GLD) GLD) GLD) GLD)     
με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο 15m 

 

5.5.5.5.  Τablet 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ)   Τablet 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ)   Τablet 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ)   Τablet 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ)      
Μνήμη μεγαλύτερη ή ίση    16GB, Λευκού χρώματος  

CPU μεγαλύτερο ή ίσο  1.20 GHz 

 

6.6.6.6. Ψηφιακή Ψηφιακή Ψηφιακή Ψηφιακή VideoVideoVideoVideo    CameraCameraCameraCamera        
Μέσο εγγραφής Εσωτερική μνήμη Flash, SD/SDHC 

Σύστημα Ήχου Στερεοφωνικός ήχος Dolby Digital 2 καν., Dolby Digital Stereo Creator

Φακός Carl Zeiss Vario-Tessar 

Οπτικό Ζουμ 27x 

Ψηφιακό Ζουμ 320x 

  

Φορμά αρχείων βίντεοMPEG4-AVC/H.264 AVCHD συμβατή με έκδ.2.0 STD:MPEG2-PS 

Φορμά αρχείου εικόνας JPEG  

Ευαισθησία φωτός  6 ansi lumens  

Λήψη φωτογραφιών  Υποστηρίζεται  

Εξόδοι    hdmi, usb  

Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης MicroSD / MicroSDHC  

Τύπος Σύνδεσης στον Η/Υ USB  

Τύπος Μπαταρίας  Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  

Χρώμα    Μαύρο  

Συμπεριλαμβάνονται  Καλώδιο HDMI (micro),Καλώδιο υποστήριξης σύνδεσης USB Επιπλέον περιλαμβάνεται: Επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες, θήκη μεταφοράς, μνημη  SD/SDHC τουλάχιστον 16Gb και τρίποδο λήψης ύψους τουλάχιστον 1,5m .  

 

όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη με αριθμό πρωτ. 6811/15-4-2015 Τεχνική Έκθεση του 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου ∆ήμου Χερσονήσου 

    

Γούρνες Γούρνες Γούρνες Γούρνες 26/5/201526/5/201526/5/201526/5/2015        

Ο ΑντιδήμαρχοςΟ ΑντιδήμαρχοςΟ ΑντιδήμαρχοςΟ Αντιδήμαρχος    



    

Εμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ Πλευράκης    

    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Αντιδημάρχου 

2. Φ.Β3 αρ. 

3. Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Ιστοσελίδα του ∆ήμου 

6. Πίνακας ανακοινώσεων 


