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                                                                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
       

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007- 2013 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ     Ηράκλειο, 17.10.2013 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Αρ. Πρ.: 557 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Πλ. Κουντουριώτη 
71202 Ηράκλειο 
Τηλ.: 2813 404 111 
Fax: 2813 401 150 
 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου Κ1_01_09/24.08.2011 
του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ»: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ε.Π. 
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.  
 

 
Κριτήριο αξιολόγησης: Οικονομικότερη προσφορά 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης». 

2.  Το ΠΔ 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 
3. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα 

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση 
του έργου και τη νομική μορφή του φορέα δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή 
συμπληρωματικά. 

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα 
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με την φύση του έργου και τη νομική μορφή του φορέα δύνανται να ισχύουν 
αναλογικά ή συμπληρωματικά. 

5. Το ΠΔ 346/98 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992 όπως 
αυτή ισχύει σήμερα» 

6. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΚΠΔ) της 10ης Ιουλίου 2007. 
7. Την από 24-08-2011 και με κωδικό Κ1_01_09 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ 

της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
"Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και αφετέρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Κύριου 
Δικαιούχου του έργου, της πράξης με τίτλο «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
& ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ» και ακρωνύμιο «ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» η οποία 
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-
2013. 

8. Την από 17.10.2013 ανάρτηση της παρούσας απόφασης στον ιστοτόπο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr) και για 15 ημέρες. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την 
υλοποίηση Δράσεων του έργου Κ1_01_09/24.08.2011 του έργου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ»: ΘΑΛΑΣΣΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και 
της Κύπρου σε ποσοστό 20%.  
 
 
 
 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
(νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για τις ανάγκες υλοποίησης δράσεων του έργου. 
Συγκεκριμένα, η παρούσα σύμβαση αναφέρεται στην ανάθεση σε νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών με πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των παραδοτέων του έργου, όπως η φιλοξενία του 
ιστοτόπου του έργου σε μόνιμη βάση, η υλοποίηση του τελικού συνεδρίου, η δημιουργία 
δικτύου σταθμών πληροφόρησης, η δημιουργία δικτύου ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στην 
προβολή τοπικών προϊόντων και γενικότερα του έργου. 
 
 
2. ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 
 
Το Πρόγραμμα  ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ αποσκοπεί στην προώθηση κοινής ανάπτυξης σε 
θέματα πολιτιστικού τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου χρησιμοποιώντας το φυσικό & 
το πολιτιστικό υπόβαθρο των δύο χωρών ως αφετηρία για την εμπέδωση κοινών 
πρακτικών, προτάσεων & πρωτοβουλιών. Εκμεταλλευόμενο τις ευκαιρίες που 
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αναπτύσσονται στα δύο νησιά ως κομβικά σημεία της Μεσογείου και προσπαθώντας να 
ενισχύσει και ισχυροποιήσει την προσφορά και ζήτηση μορφών εναλλακτικού τουρισμού 
στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου, προτείνει μία σειρά δράσεων και πακέτων 
εργασίας που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Με αφετηρία την Περιφέρεια Κρήτης και την 
Κύπρο ως γειτνιάζουσες περιοχές και ειδικότερα στην περιοχή του ΒΔ Ψηλορείτη στην 
Κρήτη και στην περιοχή του Τροόδους στην Κύπρο, το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας  ως 
εργαλείο τοπικής ανάπτυξης τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά των τόπων, επιχειρεί να 
προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία ξεκινώντας από την τοπική πολιτισμική 
ταυτότητα. 
 
Καταγράφοντας και αναδεικνύοντας σημαντικές πολιτιστικές διαδρομές των περιοχών 
ενδιαφέροντος, επισημαίνει τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου, τη μοναδική 
πολιτιστική και οικιστική κληρονομιά με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική 
συνειδητοποίηση και τη δημιουργία οικολογικής συμπεριφοράς, βασική προϋπόθεση για 
την υποστήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού από την τοπική κοινωνία. 
Συγκεντρώνοντας τις εν δυνάμει ποιότητες των τόπων σε θέματα πολιτισμού, 
περιβάλλοντος, ασχολιών ή αγροτικής οικονομίας, προτείνει τη δημιουργία καινοτόμων 
ανταγωνιστικών δράσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας με τις ακόλουθες ενέργειες: 
 

 Επεξεργάζεται τη σύσταση ενός δικτύου που θα προωθήσει ένα νέο πρότυπο ήπιου 
πολιτιστικού τουρισμού για την προσέλκυση επισκεπτών, το οποίο προβάλλει με τη 
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και υποστηρίζει με την κατάλληλη 
προετοιμασία, εκπαίδευση και οργάνωση των εμπλεκόμενων τοπικών παραγόντων, 
την οργάνωση συνεργασιών και την ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών. 

 Προωθεί την ενίσχυση και υποστήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με τη 
δημιουργία και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού, η διοργάνωση κύκλων 
επιμόρφωσης & κατάρτισης στελεχών για την προώθηση και διαχείριση των 
καινοτόμων πρακτικών που προωθούνται. 

 Προωθεί τα τοπικά προϊόντα & την ενδυνάμωση του κοινωνικού και παραγωγικού 
ιστού των κατοίκων των ευρύτερων περιοχών με τη δημιουργία δικτύων, κέντρων 
πιστοποίησης και θεματικών εργαστηρίων γευσιγνωσίας. Η εμβέλεια των  
προτεινόμενων πρωτοβουλιών εκτείνεται όχι μόνο στενά περιφερειακά αλλά στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 
Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε 
τόπου μέσα από τη στρατηγική αξιοποίηση της διαφορετικότητας της περιοχής. Αυτό θα 
έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επαγγελματικών πεδίων, τη διεύρυνση της 
θεματικής των αναπτυξιακών επιλογών που διαμορφώνονται στις υπόψη περιοχές, την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από 
μία σειρά γενικότερων και ειδικότερων στόχων οι οποίοι οδηγούν στην ολοκληρωμένη και 
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του έργου: 
 
•Η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων  
•H άρση της απαξίωσης και της εγκατάλειψης της αγροτικής υπαίθρου.  
•H κατάρτιση επαγγελματιών και ειδικών ομάδων σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 
θέματα. 
•H ανάδειξη και υποστήριξη συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. 
•H προώθηση και περαιτέρω αξιοποίηση των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. 
•Η διάσωση, διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας αγροτικής κληρονομιάς  
•Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσα από την ανάδειξη μνημείων, την ανάπτυξη νέων 
τουριστικών πόρων (περιηγητικό τουρισμός, αγροτουρισμός) και την αύξηση των 
εξαγωγών. 
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•Η δημιουργία ισχυρής εικόνας επωνύμου προϊόντος (brand image) για τα προϊόντα των 
νησιών στο εξωτερικό μέσα από την διαφοροποίηση και την ανάδειξη της ελληνικής 
παράδοσης και ιστορίας στην παραγωγή π.χ. υψηλής ποιότητας ελαιοκομικά προϊόντα. 
•Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και ανάδειξης κοινών πολιτισμικών στοιχείων 
των δύο χωρών. 
•Η ευαισθητοποίηση της Κρητικής και Κυπριακής Κοινωνίας σχετικά με την αξία της 
πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς. 
•Η δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 
 
Πέραν της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Επικεφαλής Εταίρος), εταίροι του 
Προγράμματος είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κύπρου, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΚΟΥΡΗΤΩΝ» και η Κοινότητα 
Πεδουλά της Κύπρου. 
 
 
 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  
Η ανάθεση έργου σε προμηθευτή ή προμηθευτές θα περιλαμβάνει τα: 
 
A.1 Ένας (1) SERVER με ελάχιστες προδιαγραφές: 
 
Τύπος μηχανήματος : Tower 
Επεξεργαστής : Intel  (Xeon : Quadcore, ελάχιστη ταχύτητα 2.40 GHz ) 
Μνήμη : 16 GB  (DDR3) 
Σκληροί Δίσκοι : 2 (SATA II, raid0),   Χωρητικότητα 1 TB έκαστος  
Μητρική με Ενσωματωμένη SVGA 
Τροφοδοτικά : 2 hot-swap / με παρεχόμενη ισχύ > 600 Watt   
Οπτικά Μέσα : DVD±RW Double layer   
Συνδέσεις : τουλάχιστον 2 PCI – Express 
USB 2.0 : τουλάχιστον 4   
Δικτύωση : 2 Gigabit Lan RJ45 LAN ports 
 
Λειτουργικό Σύστημα : MICROSOFT Windows Server Standard Edition R2 2012, English 
(64 BIT), 10 User Access CALs 
 
Λογισμικό Συστήματος : Microsoft Terminal Server (για Windows Server 2012, 10 άδειες 
πρόσβασης), Office και antinirus. 
 
Το παραπάνω λογισμικό να είναι εγκατεστημένο στο Server και να παραδοθούν όλα τα CD 
εγκατάστασης και οι απαιτούμενες άδειες χρήσης. 
 
 
A.2 ΜΙΑ (1) ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ BACKUP ΤΩΝ SERVERS ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
Συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης NAS (2 Bay) με 2 θέσεις για σκληρούς δίσκους που να 
περιέχει 2 σκληρούς δίσκους των 1 ΤΒ έκαστος. 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (με ΦΠΑ):  3.750 €. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 
 
Β.1 Ελάχιστες προδιαγραφές φορητού Η/Υ: 
 
Επεξεργαστής 2.4GHz quad-core Intel Core i7 / 6MB L3 cache. 
Οθόνη  15.4-ιντσών (διαγώνιος) LED-οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS. 2.880x1.800 
ανάλυση με 220 pixels ανά ίντσα και υποστήριξη για εκ. χρώματα. 
Σκληρός δίσκος 256GB SSD ή flash 
Μνήμη 8GB DDR3L στα 1600MHz 
Κάρτα γραφικών  1GB GDDR5 
Ενσωματωμένη κάμερα 720p 
Θύρες HDMI, 2 Θύρες USB 3 (μέχρι 5 Gbps) 
SDXC Card Slot Ναι 
Wi-Fi Ναι 
Bluetooth Bluetooth 4.0 
Ήχος Stereo speakers, Θύρα για ακουστικά.  
Μπαταρία Έως 7 ώρες ασύρματης δικτύωσης. Εως 30 μέρες σε κατάσταση αναμονής. 
 
Λειτουργικό Σύστημα: OS X Mountain Lion 
Λογισμικό Συστήματος: Office 
 
Β.2 Ελάχιστες προδιαγραφές φορητού Η/Υ: 
 
Επεξεργαστής 1.3GHz dual-core Intel Core i5 / 3MB shared L3 cache 
Οθόνη 13.3" Hi-Res, LED backlit Glossy Widescreen Display ανάλυσης 1440x900 
Σκληρός δίσκος 128 GB SSD ή flash 
Μνήμη 4GB LPDDR3 στα 1600MHz 
Ενσωματωμένη κάμερα  720p 
Θύρες USB 2 Θύρες USB 3 (μέχρι 5 Gbps) 
SDXC Card Slot Ναι 
Wi-Fi Ναι 
Bluetooth Bluetooth 4.0 
Ήχος Stereo speakers,. Θύρα για ακουστικά.  
Μπαταρία Μέχρι 12 ώρες εργασίας με ασύρματη λειτουργία 
Καθαρό Βάρος  μικρότερο του 1,5 Kg 
Λειτουργικό Σύστημα: OS X Mountain Lion 
Λογισμικό Συστήματος: Office 
 
Β.3 Ελάχιστες προδιαγραφές φορητού Η/Υ: 
 
Οθόνη 15.6 in 1.920x1.080 Full High Definition (1080p) WLED with AntiGlare 
Επεξεργαστής Intel® Core™ i7-3632QM Processor 
(6M Cache, up to 3.20 GHz) 
Μνήμη 8 GIG DDR 3 (1600mhz)  
Σκληρός δίσκος 256GB SSD 
Οπτικό μέσο 8x DVD+/-RW Drive 
Κάρτα γραφικών  DDR3 2GB 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48 WHr, 6-cell 
Wi-Fi ΝΑΙ 
Κάμερα   HD 1.0 MP   
Θύρες (3) USB 3.0  
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HDMI™ v1.4a 
Card Reader ΝΑΙ 
Ήχος, Θύρα για ακουστικά 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 8 
Λογισμικό Συστήματος: Office, antivirus 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (με ΦΠΑ):  5.000 €. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 
 
Ελάχιστες προδιαγραφές προβολικού συστήματος: 
 
Display Type   2 cm 3 LCD 
Resolution   Native: 1024x768 Pixels 
Brightness (Lumens)   6000 ANSI 
Contrast (Full On/Off)  5000:1 
Variable Iris   Ναι 
Audible Noise      37.0 dB 
Eco-Mode     31.0 dB 
Lamp Life (Normal/Eco) 3000h/4000h 
Lens: 
Focus Powered focus  F 1.7–2.3, f 26.9–45.4 mm 
Zoom Powered zoom  (throw ratio 1.7–2.8:1) 
Σε κάθε περίπτωση, ο φακός να είναι κατάλληλος για προβολή εικόνας πλάτους 
4m, από οριζόντια απόσταση 10m. 
 
Digital Keystone,  Horz & Vert ±30° &  ±40° 
Optical Lens Shift,  Horz & Vert ±10% & ±50% from center of screen (powered) 
 
Scanning frequency: 
HDMI/DVI-D  (H) 26.0 - 80.0kHz, (V) 23 - 85Hz 
RGB (analog)  (H) 26.0 - 80.0kHz, (V) 23 - 85Hz  
Compatibility: HDTV:  720p, 1080i, 1080p/60,  1080p/24, 1080p/25, 1080p/30,  
1080p/50, 1035i, 525i,  525p, 576i, 576p,  625i, 625p, 1125i 
Inputs: 
Digital / Analog  DVI-D 24-pin,  
Digital  RCA x 3 (YPBPR/YCBCR/composite video x 1) 
 S-Video, Mini DIN 4-pin x 1 
 2 cm 3 LCD 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ (με ΦΠΑ):  3.250 €. 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 
 
Τρία (3) Κίοσκια πληροφόρησης με UPS 
 
Ελάχιστες προδιαγραφές για κιόσκια πληροφόρησης: 
 
Τα πληροφοριακά κιόσκια θα πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής και ενισχυμένης 
κατασκευής με κατάλληλο σύστημα στήριξης στο έδαφος. Θα πρέπει να διαθέτουν οθόνη 
αφής (touch screen) 17 ιντσών LCD TFT, εξωτερικό πληκτρολόγιο και trackball. Η σύνδεση 
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με το διαδίκτυο θα μπορεί να γίνει μέσω καλωδίου αλλά και ασύρματα. Το κιόσκι θα πρέπει 
να διαθέτει ηχεία. Ο υπολογιστής που θα περιέχεται στο κιόσκι θα έχει προεγκατεστημένα 
όλα τα απαραίτητα λογισμικά (λειτουργικό σύστημα Windows 8, Office, antivirus) και θα 
πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές 
 
Επεξεργαστής Core 2 Duo 3 Ghz 
Μνήμη 2 GB Ram 
Σκληρός δίσκος 160 GB 
Οπτικό μέσο DVD RW 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ (με ΦΠΑ):  8.000 €. 
 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στη 
διάρκεια της οποίας ο Ανάδοχος ή Ανάδοχοι θα παρέχει/ουν όλες τις σχετικές προμήθειες. 
 
5.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η Τρίτη 5η 
Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει 
να περιλαμβάνει το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών και θα δίδεται χωρίς ΦΠΑ. Ο 
αναλογών ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά και τα ποσά θα αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο επί 
ποινή αποκλεισμού, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ο οποίος θα 
περιλαμβάνεται στο φάκελο υποβολής των δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται 
παρακάτω. 
 
6. 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: 
 
ι. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής από διοικητική αρχή, 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. 

ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΟΡ1Θ-6ΗΑ



                                                                         Σελίδα 8 από 9

 
Ενώσεις και Κοινοπραξίες  
Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζει 
τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία. 
 
Ο φάκελος προσφοράς θα σταλεί σφραγισμένος στη Διεύθυνση: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Πρόγραμμα ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Υπόψη: Δρ. Κων/νου Στραταριδάκη, Υπεύθυνου Προγράμματος 
Πλ. Κουντουριώτη 
71202 Ηράκλειο 
Τηλ.: 2813 404 111 
Fax: 2813 404 150 
 
Με την ένδειξη ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά ανά κατηγορία μέχρι του 
ποσού που αναφέρεται στη συγκεκριμένη κατηγορία ή για περισσότερες ή όλες 
τις κατηγορίες. 
 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 
προσφορών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Τρίτη 5η Νοεμβρίου 2013 και 
ώρα 12:00 π.μ. στα Γραφεία της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλ. Κουντουριώτη 71202, Ηράκλειο. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο. 
Κριτήριο επιλογής του Συνεργάτη θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Ο διαθέσιμος συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.260,16 € χωρίς το 
ΦΠΑ και 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
Η παραλαβή του Έργου από τον Συνεργάτη θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από βεβαίωση της καλής 
εκτέλεσης του έργου από τον Συντονιστή του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, με βάση το εγκεκριμένο ΤΔΕ «ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 
 
Η πληρωμή θα γίνει από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου μέχρι τις 31.12.2013, μετά 
την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ 
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