
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα: 08/11/2019        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.:-34407- 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                   
Φαξ:2521350748                                                                                
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                  

   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για  την προμήθεια μιας (1)
τσάντας μεταφοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας (1) τσάντας μεταφοράς φωτογραφικής
μηχανής,  ενός  (1)  φορητού  βιντεοπροβολέα  με  τα  καλώδια  σύνδεσης  και  με  μία  (1)  τσάντα
μεταφοράς του, ενός (1) πανιού προβολής με τρίποδα και δύο (2) τηλεφωνικών συσκευών για την
πράξη  “Κέντρο  Κοινότητας  και  Παράρτημα  Ρομά  Δήμου  Δράμας”,  με  την  διαδικασία  απ'  ευθείας
ανάθεσης.

     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια μιας (1) τσάντας μεταφοράς φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας (1) τσάντας μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής, ενός (1) φορητού
βιντεοπροβολέα με τα καλώδια σύνδεσης και με μία (1) τσάντα μεταφοράς του, ενός (1) πανιού
προβολής  με  τρίποδα  και  δύο  (2)  τηλεφωνικών  συσκευών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης
“Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας”, με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθμ.
Πρωτ.32065/22-10-2019 της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και  Πολιτισμού,  Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την
αριθμ. 1218/23-10-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ Α
Μία (1) Τσάντα μεταφοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΤΜΗΜΑ Β
Μία (1) τσάντα μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής

ΤΜΗΜΑ Γ
1) Ένας (1) φορητός βιντεοπροβολέας με τα καλώδιά του

2) Ένα (1) πανί προβολής με τρίποδα

3) Μία (1) τσάντα μεταφοράς φορητού βιντεοπροβολέα

ΤΜΗΜΑ Δ

Δύο (2) τηλεφωνικές συσκευές

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

ΤΜΗΜΑ Α

1. Μία (1) τσάντα μεταφοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προδιαγραφές τσάντας μεταφοράς φορητού Η/Υ

-Ειδικά σχεδιασμένη για φορητές συσκευές διάστασης: 15,6 ιντσών (38,1εκ)

- Να φέρει επικάλυψη από πολυεστερική επένδυση που το καθιστά αδιάβροχο για τον laptop  



-  Εσωτερικά  να φέρει  δύο θήκες  για  ηλεκτρονικές  συσκευές:  (laptop-tablet)  από  μαλακό
αφρώδες υλικό για προστασία από χτυπήματα και φθορές

- Να φέρει δύο θήκες για τηλέφωνο και αξεσουάρ κ.α.

-  Εξωτερική  μεγάλη  μπροστινή  θήκη  και  δύο  πλαϊνές  με  κούμπωμα  για  προσωπικά
αντικείμενα και αξεσουάρ.

- Χρήση αφρώδους ελαστικού υλικού ανάμεσα στις θήκες για στα εξωτερικά καλύμματα για
την απορρόφηση των χτυπημάτων. 

- Με προσαρμοζόμενα λουριά ώμου

- Unisex, ιδανικό για άνδρες και γυναίκες

Χρώμα: μαύρο ή γκρι

Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη για το  ΤΜΗΜΑ Α   ανέρχεται στο ποσό των 60,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (48,39€ χωρίς Φ.Π.Α.).  
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  18930000-7  (Σάκοι & Τσάντες)

ΤΜΗΜΑ Β

1.Μία (1) τσάντα μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής τύπου DSLR.

Προδιαγραφές θήκης φωτογραφικής μηχανής

-Θήκη μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής τύπου DSLR
-Να διαθέτει θήκες με φερμουάρ για αξεσουάρ
-Να παίρνει φακό zoom
-Από ανθεκτικό υλικό για προστασία της φωτογραφικής μηχανής
-Με λουράκι μεταφοράς

Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη για το  ΤΜΗΜΑ Β ανέρχεται  στο ποσό των 50,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (40,33€ χωρίς Φ.Π.Α.).  
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 18930000-7  (Σάκοι & Τσάντες)  

ΤΜΗΜΑ Γ
1.Βιντεοπροβολέας

     Προδιαγραφές   Βιντεοπροβολέα

 Projection System 3LCD Technology, 
 RGB liquid crystal shutter 
 LCD Panel 0.76 inch with D10 Image 
 Colour Light Output 5,000 Lumen- 3,800 Lumen (economy) In accordance with

IDMS15.4  White  Light  Output  5,000  Lumen  -  3,800  Lumen  (economy)  In
accordance with ISO 21118:2012 

 Resolution WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 
 High Definition Full HD 
 Aspect Ratio 16:10 
 Contrast Ratio 15.000 : 1 
 Lamp 300 W, 5,000 h durability, 10,000 h durability (economy mode) 
 Keystone Correction Auto vertical: ± 30 °, Auto horizontal ± 20 ° 
 Colour Processing 10 Bits 2D Vertical Refresh Rate 200 Hz - 240 Hz 
 Colour Reproduction Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα Optical 
 Projection Ratio 1.38 - 2.28:1 
 Zoom Digital, Factor: 1 - 1.6 
 Lens Optical 
 Projection Size 40 inches - 260 inches 



 Projection Distance Wide/Tele 1.5 m ( 50 inch screen) 9 m ( 300 inch screen) 
 Projection Lens F Number 1.5 – 2
 Focal Distance 23 mm - 38.4 mm 
 Focus Manual 
 Offset 10 : 1 Connectivity 
 USB Display Function 3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος 
 Interfaces USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Gigabit

ethernet interface, Wireless Network (optional), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
(optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, RGB in (2x), RGB
out, MHL, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x) 

 AV  Mute  Slide,  Automatic  input  selection,  Automatic  keystone  correction,  CEC
compatible,  Direct  Power  on/off,  Document  Camera  Compatible,  Fit  to  Screen,
Freeze image, Gesture Presenter, Home Screen, Instant on/off, JPEG Viewer, Long
lamp life, MHL audio/video interface, Network administration, OSD copy function,
PC Free, iProjection App for Chromebook, Quick Corner, Slide show, Split-Screen-
Function,  Video Colour Modes Blackboard, Dynamic, Photo, Presentation, sRGB,
DICOM SIM

 Dimensions 377 x 291 x 110 mm (Width x Depth x Height)
 Weight 4.6Kgr

2.Πανί προβολής

Προδιαγραφές πανιού προβολής

 Αναδιπλούμενη οθόνη με τρίποδο 84‘‘
 Διαστάσεις 210x210cm
 Αναλογία 1:1
 Ανθεκτικό τρίποδο με δυνατότητα ρύθμιση άνω και κάτω σημείου
 Εύκολη χρήση
 Gain 1.1
 Επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση

3.Τσάντα  μεταφοράς φορητού βιντεοπροβολέα

Προδιαγραφές τσάντας μεταφοράς φορητού βιντεοπροβολέα

 Κατασκευασμένη  από  μαλακό  υλικό  ώστε  να  μεταφέρεται  ο  βιντεοπροβολέας  με
ασφάλεια και άνεση.

 Με προσαρμοζόμενα λουριά ώμου

 Unisex, ιδανικό για άνδρες και γυναίκες

 Χρώμα: μαύρο ή γκρι

Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη για το ΤΜΗΜΑ Γ ανέρχεται στο ποσό των 2.480,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (2.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.).  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  38652120-7  (Βιντεοπροβολείς)
                          18930000-7  (Σάκοι & Τσάντες)
                             38653400-1   (Οθόνες Προβολής)

ΤΜΗΜΑ Δ
1.Δύο (2) τηλεφωνικές συσκευές

Προδιαγραφές   Τηλεφωνικών  συσκευών

 Χρώματος μαύρου
 Αναγνώριση κλήσεων
 Φωτιζόμενη οθόνη



 Μπαταρίες (εάν αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οθόνης)

Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη για το  ΤΜΗΜΑ Δ ανέρχεται στο ποσό των 100,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (80,65€ χωρίς Φ.Π.Α.).  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  32552100-8  (Τηλεφωνικές Συσκευές)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΤΜΗΜΑ Α+Β+Γ+Δ : 2.690,00€ με το Φ.Π.Α.     

Οι  συμμετέχοντες  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  ένα  μόνο  ή  και  για  τα
τέσσερα τμήματα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος,  όπως αυτό
περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος.  Για κάθε τμήμα θα
πρέπει  να  υποβάλουν  προσφορά  για  όλα  τα  είδη.   Απόρριψη  ενός  ή  περισσοτέρων  ειδών  ενός
τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο το τμήμα. Η κατακύρωση θα
γίνει ανά τμήμα στον προσφέροντα που θα δώσει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας  και να έχουν τα τεχνικά

χαρακτηριστικά  που  προβλέπονται  από  το  αρ.32065/22-10-2019  υπηρεσιακό  σημείωμα  της

Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και  Πολιτισμού,  Τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  και

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

Τα  προσφερόμενα  είδη,  τα  οποία  θα  παραδοθούν  στην    Διεύθυνση  Κοινωνικής

Προστασίας  ,    Παιδείας  και  Πολιτισμού,  στο  Ισόγειο  του  Παλαιού  Δημαρχείου  επί  της

Πλατείας Ελευθερίας   ,  θα είναι πλήρη και έτοιμα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα κατά περίπτωση

μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την  Πέμπτη

14/11/2019 και ώρα 10:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για τις εργασίες…………………………….. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος
Μιλτιάδης Μίλτος στο τηλ. 2521350630.
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



Δήμος Δράμας                                                           ”Προμήθεια μιας (1) τσάντας μεταφοράς φορητού
Τμήμα Προμηθειών ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας (1) τσάντας

μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής, ενός 
(1) φορητού βιντεοπροβολέα με τα 
καλώδια σύνδεσης και με μία (1) τσάντα 
μεταφοράς του, ενός (1) πανιού προβολής 
με τρίποδα και δύο (2) τηλεφωνικών 
συσκευών 

                                                                                     Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
 E-mail: _______________________________________________

ΤΜΗΜΑ Α

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΤΜΧ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 Τσάντα μεταφοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /      /2019



Δήμος Δράμας                                                           ”Προμήθεια μιας (1) τσάντας μεταφοράς φορητού
Τμήμα Προμηθειών ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας (1) τσάντας

μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής, ενός 
(1) φορητού βιντεοπροβολέα με τα 
καλώδια σύνδεσης και με μία (1) τσάντα 
μεταφοράς του, ενός (1) πανιού προβολής 
με τρίποδα και δύο (2) τηλεφωνικών 
συσκευών 

                                                                                     Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
 E-mail: _______________________________________________

ΤΜΗΜΑ Β

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1
Tσάντα  μεταφοράς  φωτογραφικής  μηχανής

τύπου DSLR
1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα

Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /      /2019



Δήμος Δράμας                                                           ”Προμήθεια μιας (1) τσάντας μεταφοράς φορητού
Τμήμα Προμηθειών ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας (1) τσάντας

μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής, ενός 
(1) φορητού βιντεοπροβολέα με τα 
καλώδια σύνδεσης και με μία (1) τσάντα 
μεταφοράς του, ενός (1) πανιού προβολής 
με τρίποδα και δύο (2) τηλεφωνικών 
συσκευών 

                                                                                     Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
 E-mail: _______________________________________________

ΤΜΗΜΑ Γ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 Βιντεοπροβολέας με τα καλώδια σύνδεσης 1

2 Πανί προβολής με τρίποδα 1

3 Τσάντα μεταφοράς φορητού βιντεοπροβολέα 1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα

Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /      /2019



Δήμος Δράμας                                                           ”Προμήθεια μιας (1) τσάντας μεταφοράς φορητού
Τμήμα Προμηθειών ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας (1) τσάντας

μεταφοράς φωτογραφικής μηχανής, ενός 
(1) φορητού βιντεοπροβολέα με τα 
καλώδια σύνδεσης και με μία (1) τσάντα 
μεταφοράς του, ενός (1) πανιού προβολής 
με τρίποδα και δύο (2) τηλεφωνικών 
συσκευών 

                                                                                     Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
 E-mail: _______________________________________________

ΤΜΗΜΑ Δ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 Τηλεφωνικές συσκευές 2

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα

Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /      /2019
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