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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Λ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40, 66100 
ΔΡΑΜΑ    
Τηλέφωνο : 25210 22750, FAX: 25210 
25835 
E-mail : ccidrama@dramanet.gr 

 
 

              Αρ. Πρωτ. 8508 
              Δράμα, 09.09.2013 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του 
έργου APP4INNO που υλοποιεί το Επιμελητήριο Δράμας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη SEE, συνολικής προεκτιμώμενης αξίας χιλίων 
πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο επιλογής 
την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Λ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40, 66100 ΔΡΑΜΑ    
Τηλέφωνο : 25210 22750, FAX: 25210 25835, E-mail : ccidrama@dramanet.gr.  
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την ΚΠ South East Europe Transnational Cooperation 
Programme SEE/D/0223/1.2./X – APP4INNO, Ημερομηνία έγκρισης 27/10/2012), σε ποσοστό 
85% και 15% από Εθνική Συμμετοχή. 
 

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου 

2.1. Στόχος του έργου: 

Το συνολικό έργο θέτει ως κεντρικό στόχο την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός συστήματος 
στήριξης της ανταγωνιστικότητας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων καινοτομίας των 
αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
που θα επιτρέψει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών έτσι ώστε οι ΜΜΕ να 
ενσωματώσουν την καινοτομία, την μεταφορά τεχνολογίας και τη συνεργασία, ως βασικά 
σημεία της ανταγωνιστικότητάς τους.  

2.2. Περιγραφή του έργου: 

Ο παρόν διαγωνισμός αφορά τα πακέτα εργασίας   

 WP1 Διαχείριση διακρατικού έργου και οικονομική διαχείριση 

 WP2 Δραστηριότητες επικοινωνίας 

 WP3 Ανάπτυξη εργαλείων, υπηρεσιών και στόχων για την ανταγωνιστικότητα του 
πρωτογενή τομέα 

 WP 5 Πιλοτικές δράσεις για την εφαρμογή των υπηρεσιών και προώθηση άυλης αξίας 
στον πρωτογενή τομέα και  

 WP 6 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, κεφαλαιοποίηση και κατευθύνσεις πολιτικών 
 
Το πακέτο εργασιών του WP4 του προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 
και ενημέρωση της βάσης δεδομένων με στοιχεία των επιχειρήσεων που παίρνουν μέρος στο 
πρόγραμμα. Επίσης απαιτεί την έναρξη ενός webinar για την άμεση και ολοκληρωμένη 
επικοινωνία τόσο των εταίρων μεταξύ τους αλλά και των επιχειρήσεων με τους διαχειριστές του 
προγράμματος για την παρακολούθηση και την υλοποίηση των άλλων δύο πακέτων εργασίας 
(wp5 και wp6). Για τον λόγο αυτό, στον προϋπολογισμό του wp4 υπάρχει ένα κονδύλιο €1500 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του ανάλογου 
εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη υλοποίηση του πακέτου εργασίας. 
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3. Απαιτούμενος εξοπλισμός 
 
Γι τις ανάγκες του έργου απαιτείται ο εξής εξοπλισμός με τις παρακάτω ελάχιστες 
προδιαγραφές: 
 
1 Ένα Η/Υ μεταφερόμενος (laptop ή notebook) 

CPU Family   Intel Pentium Dual Core 
Μοντέλο CPU   B960 
Συχνότητα CPU 2.2GHz 
Μέγεθος RAM  4 GB 
Τύπος RAM   DDR3 
Χωρητικότητα  
Σκληρού Δίσκου 320 GB 
Xαρακτηριστικά  
Σκληρού Δίσκου  5400  
Κάρτα Γραφικών, Web Camera, Card Reader, USB ports, Δικτυακές Συνδέσεις, Λειτουργικό 
Σύστημα Windows 8 

                Εγγύηση   1 έτος 
 

2 2 Η/Υ με με οθόνες πάνω από 18 
WD5000AAKXWD caviar Blue HDD3,5_ 500GB,16ΜΒ SATA3 
G2020Intel Pentium G2020 (1155/2.9GHz/3MB) 
KAV1112-CKaspersky ANT/RUS 1U/1Y 2012 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ 
GR1333D364L9-2GGOOD RAM u-dimm DDR3, 2GB , 1333 , 
GH24NS95LG DVDRW 24x Super-Multi SATA 
ΟΡ-620DA4TECH op.mouse ΟΡ-620 USB 
ΚΜ-720Α4 tech keyboard USB black + ΕΡΓΟ 
Η61Μ-DGSASROCK moth/s1155/2xddr3/4xsata2 
XFAX80DEEP COOL fan για Η/Υ 80x80x25mm, 4ΡΙΝ 
CB-341PowerTech case black + 420watt 

                Εγγύηση   1 έτος 
 

3 Νόμιμο λογισμικό windows 
 

4 Ένα πολυμηχάνημα μονόχρωμο λέιζερ 
Ελάχιστο Προδιαγραφών  
Λειτουργίες:  Εκτυπωτής – Scanner – φαξ – φωτοτυπικό 
Εκτυπωτής:  μονόχρωμος Laser 
Ποιότητα εκτύπωσης 600χ600 dpi 
Ταχύτητα   18ppm 
Σάρωση   1200 dpi 
Φωτοτυπικό  ψηφιακό 
ADF   35 φύλλα 
Fax   απλό χαρτί 
Χαρτί   Α4 
Μηνιαίος κύκλος 
Εργασιών   8000 p/month 
Συνδεσιμότητα  USB 2.0/WiFi/ Ethernet 
Συμβατότητα  Windows & Mac & Linux 
Εγγύηση   1 έτος 

 

4. Τόπος Παροχής του εξοπλισμού: Γραφεία  Επιμελητηρίου Δράμας. 

 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
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α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση ότι έχουν 
αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία τουλάχιστον τριών 
ετών στα θεματικά αντικείμενα του έργου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και  
β. Κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις 
και σημαντική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στα θεματικά αντικείμενα του έργου, στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  
 

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00. Σε αντίθετη περίπτωση 
οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Δράμας 
(Λαμπριανίδη 40 (1ος όροφος), 66 100 Δράμα), υπόψη κ. Άλκη Παπαδημητρίου. Οι 
προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση. 

γ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο, υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου 
έργου δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.  
 

8. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 
Επιμελητήριο Δράμας (Λαμπριανίδη 40 (1ος όροφος), 66 100 Δράμα), κ. Άλκη 
Παπαδημητρίου, τηλ. 2521 0 55160, e-mail: pap@dramanet.gr. 
 
 
 
     Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 

             Στέφανος Γεωργιάδης 
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