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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο αναγκών του 
Προγράμματος MED-HOMER 
 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εξοπλισμού Η/Υ (νομικά πρόσωπα), όπως 
υποβάλουν έγγραφη προσφορά μέχρι την Πέμπτη 17.07.2014 για την προμήθεια 
εξοπλισμού στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 5 (Work Package 5) του προγράμματος 
HOMER με τίτλο «Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε δημόσια δεδομένα και της 
συμμετοχής πολιτών σε δημόσιες πολιτικές». 
 
Το Πρόγραμμα HOMER κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής «Ψηφιακής 
Ατζέντας» (EU Digital Agenda) αποσκοπεί στο άνοιγμα της πληροφορίας του δημοσίου 
και ειδικότερα στις χώρες τις Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Μάλτας, Σλοβενίας, Κύπρου, 
Μαυροβουνίου και της Ελλάδας, δρώντας υποστηρικτικά στη δημόσια διοίκηση για να 
ξεπεραστούν τα θεσμικά, πολιτισμικά και τεχνολογικά εμπόδια που σχετίζονται με το 
άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας. Το πρόγραμμα εστιάζει στο άνοιγμα και την 
δημοσιοποίηση εκατοντάδων δημόσιων δεδομένων που αφορούν τους πέντε άξονες 
προτεραιότητας στην Mεσόγειο: το περιβάλλον, τη γεωργία, τον τουρισμό, την ενέργεια 
και τον πολιτισμό. Επίσης θα αναπτυχθούν και θα διασυνδεθούν μεταξύ τους ψηφιακές 
υπηρεσίες (Open Data Portals) επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών 
δεδομένων ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από δράσεις για την προώθηση 
επιχειρηματικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μέσω της επαναχρησιμοποίησης των 
δημοσιών δεδομένων με στόχο την εξασφάλιση της προστιθέμενης αξία που προκύπτει 
από τη χρήση τους. Με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων 
του HOMER, θα γίνουν δύο πιλοτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη 
διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και στη 
μεγαλύτερη εκμετάλλευση της διαλειτουργικής και ανοικτής δημόσιας πληροφορίας. Τα 
αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση σχετικά 
με τα οφέλη και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από το 
άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, τα πιλοτικά 
αποτελέσματα θα αναδειχθούν στην τελική τελετή το 2014 στην οποία και θα κληθούν οι 
μεσογειακές κυβερνήσεις να συμμετάσχουν στη Μεσογειακή Ομοσπονδία Ανοικτών 
Δεδομένων (MED Open Data Federation). 
 
Περιγραφή του Έργου του Συνεργάτη 
Στο πλαίσιο του ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό αριθμό 
μεταδεδομένων τα οποία είναι σύμμορφα με τον εκτελεστικό κανονισμό 1205/2008 της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ για τα μεταδεδομένα. Λόγω της συμμετοχής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο HOMER, προκύπτει η υποχρέωση ανάρτησης 
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υποσυνόλου της πληροφορίας που εμπεριέχεται στα μεταδεδομένα αυτά στην ανοικτή 
διαδικτυακή πλατφόρμα CKAN, με την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
συμμετέχει στο δίκτυο γεωπυλών ανοικτών δεδομένων του HOMER (HOMER federation). 
Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων διεπαφών και λογισμικού, η εργασία αυτή 
είναι προς το παρόν εξαιρετικά κοστοβόρα, καθώς γίνεται χειρωνακτικά, μέσω της 
εξαγωγής των απαραίτητων πεδίων από αρχεία xml (μορφή μεταδεδομένων INSPIRE) και 
της εισαγωγής τους στα κατάλληλα πεδία των ιστοσελίδων του CKAN. Επιπλέον, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό γεωχωρικών δεδομένων 
που αφορούν στα δάση, στις δασικές και στις αναδασωτέες εκτάσεις, στα ύδατα και στο 
Περιβάλλον. 
 
Επειδή τα στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης έχουν επιφορτιστεί το έργο της συνεχούς υποστήριξης των υπαλλήλων 
και Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το άνοιγμα των γεωχωρικών 
δεδομένων που παράγουν καθημερινά είναι απαραίτητη η προμήθεια του παρακάτω 
εξοπλισμού στο πλαίσιο επιτυχούς επίτευξης των στόχων του Προγράμματος HOMER 
κατά την υλοποίησή του αλλά και μετά τη λήξη του, απαιτείται η παρακάτω προμήθεια 
εξοπλισμού: 
 
 
Προμήθεια εξοπλισμού: 
 
Ο Ανάδοχος του έργου θα προσφέρει τον παρακάτω εξοπλισμό: 
 
 
Α. 6 ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ 

Επεξεργαστής INTEL CORE i5 

Λειτουργικό Σύστημα Mac OS X Mavericks 

Μνήμη 4 GB (DDR3) 

Σκληρός Δίσκος FLASH 128GB 

Οθόνη 13,3” 

Κάρτα δικτύου Με εξωτερικό αντάπτορα (USB to Ethernet) 

Πληκτρολόγιο Φωτιζόμενο 

Βάρος <1,5 Kg 

Εγγύηση 1 έτoς  

 
 
Β. 1 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ 

Επεξεργαστής INTEL CORE i7 

Λειτουργικό Σύστημα Mac OS X Mavericks 

Μνήμη 8 GB (DDR3) 

Σκληρός Δίσκος FLASH 256GB 

Οθόνη 15,4” (2.880x1.800) 

Κάρτα δικτύου Με εξωτερικό αντάπτορα (USB to Ethernet) 

Πληκτρολόγιο Φωτιζόμενο 



Βάρος < 2,5 Kg 

Εγγύηση 1 έτoς  

 
 
Γ. 2 (SERVERS) H/Y: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ ALL-IN-ONE SERVER 

Επεξεργαστής INTEL CORE i5 3GHz 

Λειτουργικό Σύστημα Mac OS X  

Μνήμη 8 GB (DDR3) 

Σκληρός Δίσκος 1 TB 

Οπτικά Μέσα DVD-RW 

Οθόνη 27” 

Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 

Πληκτρολόγιο, ποντίκι Ασύρματα 

Εγγύηση 1 έτoς  

 
Δ. 3 Εξωτερικές συσκευές DVD R/W multi με σύνδεση USB ή αντίστοιχη θύρα 
 
Ε. 3 Μετατροπής από USB ή αντίστοιχο σε VGA (για σύνδεση με προβολικό 
σύστημα) 
 
ΣΤ. Λογισμικό: 9 Χ MS OFFICE HOME & BUSINESS 2013 (λογισμικό συμβατό 
για τους παραπάνω Η/Υ) 
 
Η εγκατάσταση του εν λόγω λογισμικού θα γίνει από το προσωπικό της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 
 
Ζ. Τσάντες μεταφοράς για όλους τους φορητούς Η/Υ. 
 
 
 
Παράδοση εξοπλισμού: 
 
Η παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλ. 
Κουντουριώτη 71202 Ηράκλειο. 
 
Διάρκεια της Σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη έως και την οριστική παραλαβή 
των παραδοτέων του Έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 
 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για επιπλέον συνολικό 
διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης θα ενημερώσει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του 
προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ως προς τη συγκεκριμένη προμήθεια. Ο 
Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας προμήθειας του Έργου μόνο 
για λόγους ανωτέρας βίας. 



 
 
Οικονομικό Αντικείμενο 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στις 14.227,64 
€ χωρίς τον ΦΠΑ ή 17.500,00 € με τον ΦΠΑ και όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η δαπάνη 
βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης MED-HOMER Durables - Component 5. 
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παράδοση όλου του εξοπλισμού και 
λογισμικού του έργου και μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών (τιμολόγια, 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
 
Οι προσκληθέντες  οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την οικονομική προσφορά τους, και 
φάκελο δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού, ως ακολούθως: 
 
Α. Εταιρικό Προφίλ 
 
Β. Πελατολόγιο με προμήθειες Η/Υ και ΤΠΕ σε φορείς του Δημοσίου. 
 
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται ότι:  είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν: 
α) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. (Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνει εντός 10 εργάσιμων ημερών 
από την ειδοποίηση που θα λάβει ο προσφέρων από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την 
πρόθεση κατοχύρωσης της προσφοράς τους) και 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνει ότι: 
- H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας πρόσκλησης, της 
οποίας έλαβε γνώση. 
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η 
προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών. 
- Δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. γιατί δεν 
εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 
- Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή 
υλοποίηση του έργου. 
- Όλα τα στοιχεία είναι αληθή. 
 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν, μέχρι τις 14:00 της 17.07.2014, εγγράφως σε 
σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Πλ. Κουντουριώτη 
71202 Ηράκλειο 
Τηλ.: 2813 404 111, Fax: 2813 404 150 
 



Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση της συμφερότερη από οικονομικής 
άποψης προσφορά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών στις 10:00 π.μ. 
της 18.07.2014 στα γραφεία της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος MED-HOMER Durables - Component 5 και δεν θα 
υπερβαίνει συνολικά τις 17.500,00 €. 
 
 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα, 
 

 
 

Κώστας Στραταριδάκης, PhD 
Υπεύθυνος Προγράμματος 

 


