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                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: Ω2ΒΗΩ1Ρ-ΩΙ7 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                       
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                         Ρόδος  26/11/2018 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αριθμ. Πρωτ:2/72648 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445  

Πληρ: Ειρήνη Βασίλα          ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Δ/νση Πληροφορικής & Ν.Τ.  
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακο-
ινώσεων από τη λήψη του παρόντος με 
απόδειξη) 

                            

                

Θέμα :  Υποέργο 3 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού  για το κέντρο πολιτιστι-

κών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής» της πράξης: «Με-

τατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτι-

κής βιβλιοθήκης της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής της Δημοτικής Ενότητας Κα-

μείρου», με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 176505. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   6869/2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 61-

7341.0015 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1.487.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003897313 2018-10-25 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003949560 2018-11-05 
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8) Το με αριθμό πρωτ. 2/66125/30-10-2018 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 4476/2018 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για το 

υποέργο 3 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο πολιτισ-

τικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Δ.Κ. Σορωνής», εκτιμώμενης 

αξίας 5.108,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρω-

σης τη πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης με βάση την τιμή (χαμηλό-

τερη τιμή), την Πέμπτη 6/12/2018 και καταληκτική ώρα κατάθεσης 

προσφοράς, ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καπο-

διστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014 – 2020» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με 85% και από Εθνική 
Δαπάνη με 15%. 
 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της προμήθειας που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της προμήθειας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

2. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του. 

 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) 

από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρο-

μοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρε-

ιών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις των ανώνυμων 

εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

4. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  



3 

 

 

3 

 

 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτο-

υν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και 

πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγρα-

φα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος πλη-
ρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.  
 

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορ-

θή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του αντικε-

ιμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

      Σάββας Διακοσταματίου 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την  πίστωση που προέρχεται από το Πρόγραμ-

μα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με ποσοστό συγχρηματοδό-

τησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την 

5717/30-8-2016 απόφαση του γενικού γραμματέα της αγροτικής πολίτικης 

και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων 

των μέτρων 313,321,322,323 της περιφέρειας Νότιου αιγαίου του προγράμμα-

τος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 στο μέτρο 7 του προγράμματος αγροτι-

κής ανάπτυξης 2014-2020, εναρίθμου έργου 2016ΣΕ08210120 -Ο.Π.Σ.Α.Α 

176505,  της Σ.Α.Ε 082/1 

 

Υποέργο 3 –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣ-

ΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ ), 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.120,00 € χωρίς το ΦΠΑ(5.108,80 € με ΦΠΑ 24%), ΠΡΑ-

ΞΗ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣ-

ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Βιντεοπροβολέας (projector) 
 
Α) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνολογία ενεργής μήτρας ΤFΤ, οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD 
2. Φωτεινότητα τουλάχιστον 3.500 Ansi Lumens 
3. Φακός zoom τουλάχιστον f 23,5 έως  28,2mm, F 1,70 έως 2,10mm. Ο βιντεοπροβο-

λέας θα προβάλει αντεστραμμένα από απόσταση περίπου 5 μέτρων (ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της αίθουσας), σε οθόνη προβολής  διαστάσεων 2,5m X 3m τουλάχισ-
τον. 

4. Οπτικό zoom : 1.2:1 
5. Δυνατότητα κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης. 
6. Είσοδοι : S video, HD, Component, HB D-Sub 15 ακίδων,  Composite 
7. Είσοδοι video : NTSC, PAL, SECAM, RGB 
8. Έξοδοι : stereo mini jack, HB-sub 15 ακίδων 
9. Έξοδος ήχου : ενσωματωμένο ηχείο 1Watt τουλάχιστον 

10. Διάρκεια λάμπας : 2.000 ώρες τουλάχιστον 
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11. Ανάλυση  τουλάχιστον 1024 Χ 768. 
12. Καλώδια S-video, RGB VGA για PC, RCA audio/video  
13. Μενού με ένδειξη επί της οθόνης. 
14. Τηλεχειριστήριο . 
15. Εγκατάσταση επιτοίχιου ενσύρματου χειρισμού on – off. Τοποθέτηση καλωδίου μέσα 

σε κανάλι. 
16. Ειδική βάση οροφής (ενδεικτικού τύπου Anti-theft housing , σύμφωνα με τις ήδη 

υπάρχουσες βάσεις που βρίσκονται αναρτημένες στα αμφιθέατρα με μεγαλύτερο 
άνοιγμα για καλύτερη ψύξη του μηχανήματος λόγω μικρού ύψους του χώρου). Το 
κόστος προμήθειας και εγκατάστασης της βάσης (ειδική κατασκευή ή υπάρχον προϊ-
όν εμπορίου) βαρύνει τον προμηθευτή των βιντεοπροβολέων.  
 

 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
1. Οι βιντεοπροβολείς θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχισ-

τον δύο (2) ετών για όλα τα μέρη τους, εκτός της λάμπας, η οποία θα καλύπτεται 
από εγγύηση έξι (6) μηνών ή 500 ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση της εταιρείας θα πα-
ραδίδεται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων με την εγκατάσταση του μηχανήματος και 
πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό σειράς του κάθε βιντεοπροβολέα. 

2. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των 2 ετών , το κόστος όλων των 
ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των βιντεοπροβο-
λέων καθώς και το κόστος παροχής υπηρεσιών για την ρύθμιση , συντήρηση, έλεγχο 
και επιδιόρθωση των μηχανημάτων βαρύνουν τον προμηθευτή.  

3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως, σε ξεχωριστή δήλωση που θα κα-
ταθέσει τόσο με την προσφορά του όσο και με την παράδοση του μηχανημάτος, ότι 
για το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη για τα επό-
μενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την αγορά και ότι η διαθεσιμότητα των ανταλ-
λακτικών (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχου τύπου λαμπών) είναι εξασφα-
λισμένη για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

4. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται φυσικά η προμήθεια, μεταφορά, 
ανάρτηση, σύνδεση και θέση σε ορθή λειτουργία των προσφερόμενων μηχανημάτων 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών ανάρτησης 
& στερέωσης προκειμένου οι βιντεοπροβολείς μετά των βάσεών τους να στερεωθούν 
στην οροφή των αντίστοιχων αιθουσών με ασφάλεια. 

 

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Θήκη ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου Midi tower. 

2. Επεξεργαστής (CPU) τεχνολογίας τετραπλού πυρήνα, με ταχύτητα χρονισμού τουλά-
χιστον 3,0 Ghz. 

3. Μητρική κάρτα συμβατή με τον κεντρικό επεξεργαστή, συμβατή με τύπο μνήμης 
DDR3 και ταχύτητα διαύλου μνήμης έως και 1600 Mhz. Επιπλέον να διαθέτει συν-
δέσεις σκληρών δίσκων τύπου SATA 3 και θύρες σύνδεσης USB 3. 

4. Κεντρική Μνήμη τύπου DDR3, μεγέθους τουλάχιστον 4 GB και χρονισμένες σε τα-
χύτητα διαύλου τουλάχιστον 1600 Mhz. 
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5. Κάρτα γραφικών σύνδεσης PCI Express 2.0, με διαθέσιμη αυτόνομη μνήμη τουλά-
χιστον 512 ΜΒ, τύπου τουλάχιστον DDR3, συμβατή με το πρότυπο απεικόνισης 
DirectX 11, 

6. Εσωτερική μονάδα 3,5'' HDD (σκληρός δίσκος) χωρητικότητας τουλάχιστον 60 GB, 
σύνδεσης SATA 3, συχνότητας περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm με τουλάχιστον 
16 ΜΒ cache. 

7. Οπτικό μέσο τύπου DVD±RW, σύνδεσης SATA. 

8. Ενσύρματο πληκτρολόγιο σύνδεσης USB, τουλάχιστον 104 πλήκτρων. 

9. Ενσύρματο ποντίκι σύνδεσης USB. 

10. Οθόνη υπολογιστή με μέγεθος διαγωνίου ορατής επιφάνειας τουλάχιστον 21'', τύπου 

LED, μέγιστης ανάλυσης 1920 x 1080 και χρόνο απόκρισης το πολύ 5 ms. 

11. Τροφοδοτικό με ισχύ τουλάχιστον 500W το οποίο να είναι συμβατό με το όλο σύστη-
μα. 

12. Στερεοφωνικά ηχεία τύπου 2.0. 

13. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 professional 32 bit ελληνικά. 

 

 

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής (laser) A4 
 
Ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής για εκτυπώσεις σε μέγεθος χαρτιού Α4, ο οποίος να δια-
θέτει τουλάχιστον δυνατότητες δικτύωσης μέσω USB και Ethernet. 

 

 

Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 
 
Οθόνη προβολής διαστάσεων 234x132cm με Fabric Size 243x188cm. Η οθόνη θα δια-
θέτει χειριστήριο και Manual switch (Up, stop, down). Η τοποθέτηση θα μπορεί να τόσο 
σε τοίχο όσο και σε οροφή. Περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός ανάρτησης ή στερέωσης. 

Ασύρματο ρούτερ – μόντεμ 
 
Το ασύρματο ρούτερ – Μόντεμ θα πρέπει να διαθέτει: 

 Σύστημα voice over IP PBX για ISDN. 

 4 τουλάχιστον θύρες ethernet, 2 αναλογικές θύρες για τηλεφωνικές συσκευές/fax, 
1 θύρα USB. 

 Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 125 Mbit/s. 

 Ασφάλεια WLAN βασισμένη στα πρότυπα WEP, WPA και WPA2. 

 Δυνατότητα Σύνδεσης δέει υπολογιστές και δίκτυα καθώς και αναλογικές συσκευές 
και FAX. 

 Θύρα USB για σύνδεση περιφερειακών (εκτυπωτής, αποθηκευτικά μέσα). 

 WLAN switch. 
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3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ (ΧΩ-
ΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βιντεοπροβολέας 
(projector) 

1000 1 
1000,00€ 

2 Ηλεκτρονικός Υπολογισ-
τής 

1200,00 2 
2400,00€ 

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής 
A4 

 

250 
 

1 

250,00€ 

4 Οθόνη προβολής πτυσ-
σόμενη για προβολή 
projector 

400 1 

400,00€ 

5 Ασύρματο μόντεμ - ρού-
τερ 

70 
 

1 
70,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ    4120,00€ 

 ΦΠΑ 24%   988,8€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   5.108,80€ 

 
 
   Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα αποστολής 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο. 

 
 


