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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μύρινα , 03 Σεπτεμβρίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                    Αριθ. Πρωτ.: 52874/844 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Δημοκρατίας 34    

       814 00 Μύρινα     

Πληροφ.  : Καλλιγερή Χριστίνα   

    : 2254351238  

e-mail : ckalligeri@lemnos.gr 

                                                                                                                                        

 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Ψηφιακής 

Φωτογραφικής μηχανής για το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λήμνου. 
                

             Σας ενημερώνουμε   ότι  η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου ενδιαφέρεται για  την 

προμήθεια  Ψηφιακής Φωτογραφικής μηχανής για το Τμήμα Τεχνικών Έργων,  συνολικού 

προϋπολογισμού 350,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  24%. 

            Εφόσον επιθυμείτε θα πρέπει να υποβάλλετε έως την  Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και 

ώρα  12.00 π.µ στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου ( Λεωφόρος Δημοκρατίας 

1ος όροφος, Μύρινα Λήμνου) κλειστό φάκελο προσφοράς στον οποίο θα αναγράφονται, η 

επωνυμία της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, Email και η ένδειξη «Προμήθεια Ψηφιακής 

Φωτογραφικής μηχανής για το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λήμνου». 

  Περιεχόμενα κλειστού φακέλου προσφοράς: 1. Έντυπο οικονομικής προφοράς 

σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσης 2. σχετικό έντυπο (prospectus) στο οποίο θα 

περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους και 3. Υπεύθυνη 

δήλωση ή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας όπου θα  δηλώνεται η χρονική ισχύς της 

εγγύησης που παρέχεται. 

           Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής µε την χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη 

τιμή.  

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του.  

  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λήμνου (www.limnos.gr) και 

θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου (παράρτημα Λήμνου) για ενημέρωση των 

επιχειρήσεων που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. 

                                                                                               Ο Έπαρχος Λήμνου  

 

Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός 

  
                                                                                          

 

 

mailto:ckalligeri@lemnos.gr
http://www.limnos.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για τις 

ανάγκες του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λήμνου της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

περιγράφονται παρακάτω:  

 Γενικά 

Ανάλυση Megapixel 20,4 MP 

Οπτικό Zoom 30 x 

Ψηφιακό Zoom 120 x 

Σταθεροποίηση Εικόνας Ναι 

Ενσωματωμένο Flash Ναι 

Ενσωματωμένο GPS Όχι 

Υποστήριξη 3D Όχι 

Χρώμα Μαύρο  

Βάρος ≤272 gr 

Μπαταρία: Ναι, επαναφορτιζόµενη  

Φορτιστής Μπαταρίας: Ναι  

Κάρτα µνήµης: Να περιλαμβάνεται  

Μέγεθος κάρτας µνήµης: Τουλάχιστον 128GB 

Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη  

Θήκη µεταφοράς: Ναι  

Οθόνη & Viewfinder 
Viewfinder (Σκόπευτρο) Όχι 

Μέγεθος Οθόνης 3 " 

Οθόνη Αφής Όχι 

Ανακρινόμενη Οθόνη Όχι 

Αισθητήρας 
Τύπος Αισθητήρα CMOS 

Μέγεθος Αισθητήρα 1/2.3" 

Επιλογές ISO Auto, 80-12800 

Autofocus (AF) Ναι 

Εικόνα  
Ανάλυση Εικόνων ≥5184 x 3456 pixels 

Format Εικόνων JPEG 

Video 
Ανάλυση Video 1920 x 1080 pixels 

FPS 50 fps 

Format Video AVCHD, MP4  

Συνδεσιμότητα & Αποθήκευση  
Τύποι κάρτας μνήμης : microSD 

Συνδέσεις HDMI, USB, WiFi  

Διαστάσεις 
Πλάτος ≤108,1 mm 

Ύψος ≤63,6 mm 

Βάθος ≤38,3 mm 

Μπαταρία 
Διάρκεια Μπαταρίας (Φωτογραφίες) ≥380 
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  2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των προσφορών που έχουν γίνει 

αποδεκτές. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν µε σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, τον 

αναλογούντα ΦΠΑ καθώς και το σύνολο. Κάθε ασάφεια ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντα. 

Προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό απορρίπτονται. Όσοι υποβάλουν προσφορά 

τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσης.  

 

Δικαίωμα να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια της φωτογραφικής μηχανής 

έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται µε το εμπόριο των ειδών αυτών.  

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί στο ειδικό έντυπο προσφοράς που ορίζει η παρούσα 

πρόσκληση και η υποβολή της δεσμεύει τον υποβάλλοντα ότι θα έχει ισχύ ως την τιμολόγηση του 

υπό προμήθεια είδους. 

Στην τιμή της προσφοράς που θα υποβληθεί θα περιλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. και ο 

προμηθευτής θα επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του υπό προμήθεια είδους.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής μαζί µε την προσφορά πρέπει να καταθέσει σχετικό έντυπο στο 

οποίο θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους και θα 

δηλώνεται η χρονική ισχύς της εγγύησης που παρέχεται.  

           

          4. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που θα υποβάλλει την χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά.   

Ο μειοδότης θα ειδοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Λήμνου για την κατακύρωση 

της προμήθειας.   

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τη φωτογραφική 

μηχανή εντός (20) είκοσι ημερών έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση από το Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου . Η παράδοση θα γίνει στο Τμήμα Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λήμνου 

µε ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις 

βαραίνουν τον προμηθευτή. Τα υλικά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει µε δικά του 

έξοδα όποια είδη δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι λειτουργικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 52874/844/03-09-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
Τιμή μονάδας  

άνευ ΦΠΑ 

Συνολική 
αξία άνευ 

ΦΠΑ 
 

1.      1     

      
Ποσοστό ΦΠΑ:   …….. % 

   
Συνολικό Ποσό ΦΠΑ:     

   
Συνολική Αξία με ΦΠΑ:     

 

             Ημερομηνία …… / ……. / 2021 

                   Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

  

ΑΦΜ – ΔOY    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ    

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL    

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  


