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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 

 

 

 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 

 

 

ΜΕΤΡΟ  41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

 

 Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 

5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός 2010ΣΕ0820828000 της ΣΑΕ 082/8) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάουσα 18-11-2015  

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.  30561 

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Γρ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Ευστάθιος 

Τηλ.: 2332350360 

Fax: 2332024260 

e-mail: culture@naoussa.gr 

 
ΜΕΛΕΤΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 41, 

Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», Δράση 

L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 

κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»  

 
 

O Δήμος Νάουσας λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ.πρωτ.16336/23-9-2014  

Απόφαση ένταξης έργων της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ 

(ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ ΟΤΑ) » στο Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –

2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 

κληρονομιάς», Δράση L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 

ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων 

για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»  

προτείθεται να  διοργάνωσει  ένα τριήμερο εκδηλώσεων το πρώτο 

δεκαήμερο του Δεκεμβρίου   2015, με πυρήνα την πολιτιστική ανάδειξη της 

παραγωγικής αγροτικής παράδοσης της περιοχής, το οποίο θα καλύψει τις 

Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων και Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας. Η 

πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-

2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική 

Δαπάνη (τον κωδικό 2010ΣΕ08280000  της ΣΑΕ082/8    στον οποίο έχουν εγγραφεί 

οι πιστώσεις του Αξονα  4  του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε.) 

Περιλαμβάνει την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκθεση προϊόντων 
με βάση το ροδάκινο, οι οποίες θα συμπληρώνονται και από παράλληλες 
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ενημερωτικές ομιλίες με αντικείμενο το ροδάκινο ΟΜΑΔΑ  Α και προμήθεια  
εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων ΟΜΑΔΑΒ  

 
 
 
 
 

Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός έχει ως εξής: 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑ Α  και ΟΜΑΔΑ  Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 

Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση 

υλικού δημοσιοποίησης και προβολής 

(φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.) 

2.570,00 591,10 3.161,10 

2 
Δημιουργία και καταχώρηση 

διαφημίσεων1 
5.400,00 1.242,00 6.642,00 

3 Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού  7.880,00 1.812,40 9.692,40 

4 Διαμόρφωση χώρων     

6 
Παραγωγή εκθεσιακού υλικού 

(μακέτες, φωτογραφίσεις κ.λπ.) 
2.000,00 460,00 2.460,00 

7 
Συμμετοχή συγκροτημάτων σε 

εκδηλώσεις 
4.878,05 1.121,95 6.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 22.728,05 5.227,45  27.955,50   

 Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα  6.150,00 1.414,50 7.564,50 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β 6.150,00 1.414,50 7.564,50 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β 28.878,05 6.641,95 35.520,00 

 

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής για την ομάδα Α: 

Α) Πρόκειται να πραγματοποιηθούν λαογραφικές εκδηλώσεις με την 

συμμετοχή εννέα τοπικών παραδοσιακών συλλόγων των Δημοτικών Ενοτήτων 

Ανθεμίων και Ειρηνούπολης (Τοπικές Κοινότητες Κοπανού, Αγγελοχωρίου, 
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Επισκοπής, Λευκαδίων, Μαρίνας, Ζερβοχωρίου), οι οποίες θα εμπλουτίσουν 

το πρόγραμμα του τριημέρου. 

Β) Σε κατάλληλα επιλεγμένο χώρο και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία 

του Κοπανού (ιδιοκτησίας του Δήμου Νάουσας), θα διοργανωθεί ανοικτή 

έκθεση τοπικών προϊόντων που μπορούν να παραχθούν από το ροδάκινο για 

να υπάρχει μεγαλύτερη διάχυση και ενημέρωση σε σχέση με τα προϊόντα 

αυτά. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με Αγροτικούς 

Συνεταιρισμούς και Βιομηχανίες Μεταποίησης ροδάκινου της περιοχής. Σε 

ειδικό χώρο και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλονται 

στιγμιότυπα από την παραγωγή, συγκομιδή και μεταποίηση του ροδάκινου 

στις περιοχές του Δήμου Νάουσας. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της έκθεσης και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο θα 

λειτουργεί ανοικτό εργαστήρι παιδικής ζωγραφικής με θέμα το ροδάκινο σε 

συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας με τα έργα των 

συμμετεχόντων να εκτίθενται σε συγκεκριμένη έκταση. Επίσης, το Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Νάουσας θα δημιουργεί 

κατασκευές με θέμα το ροδάκινο και παράγωγά του. Επισημαίνεται ότι είναι 

ανοικτή η συμμετοχή όσων κατοίκων και επισκεπτών επιθυμούν να λάβουν 

μέρος στις παραπάνω δράσεις. 

Γ) Θα πραγματοποιηθούν τρεις ενημερωτικές ομιλίες στις Δημοτικές Ενότητες 

Ανθεμίων και Ειρηνούπολης (Τοπικές Κοινότητες Κοπανού, Αγγελοχωρίου, 

Επισκοπής) με τα εξής θεματικά αντικείμενα: α) την παρουσίαση της ιστορίας 

και παράδοσης του ροδάκινου στην περιοχή καθώς και την προβολή της 

παραγωγικής διαδικασίας από την έναρξή της μέχρι τη συλλογή και 

προώθηση του προϊόντος, β) την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την 

διατροφική αξία του ροδάκινου και γ) την παρουσίαση των λοιπών προϊόντων 

που μπορούν να παραχθούν από το ροδάκινο (χυμοί, κομπόστα, γλυκά, 

μαρμελάδες, αποξηραμένα, τσάι κλπ). 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων ανά ημέρα διαμορφώνεται ως εξής: 

Πρώτη μέρα, Τοπική Κοινότητα Κοπανού 

α) εγκαίνια της έκθεσης παραδοσιακών προϊόντων (διάρκεια: τρεις ημέρες) 

β) εικαστικές δράσεις για παιδιά 
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γ) λαογραφική εκδήλωση με τη συμμετοχή τριών πολιτιστικών συλλόγων της 

Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων 

δ) Μουσική συναυλία ελληνικής μουσικής από τοπικό μουσικό συγκρότημα 

ε) ενημερωτική ομιλία για το ροδάκινο 

 

Δεύτερη μέρα, Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου 

α) εικαστικές δράσεις για παιδιά 

β) λαογραφική εκδήλωση με τη συμμετοχή τριών πολιτιστικών συλλόγων της 

Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 

γ) ενημερωτική ομιλία για το ροδάκινο 

 

Τρίτη μέρα, Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 

α) εικαστικές δράσεις για παιδιά 

β) λαογραφική εκδήλωση με τη συμμετοχή τριών πολιτιστικών συλλόγων της 

Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων 

γ) ενημερωτική ομιλία για το ροδάκινο 

 

Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή και διακίνηση υλικού 

δημοσιοποίησης και προβολής των παραπάνω εκδηλώσεων συνολικού 

προϋπολογισμού 2.570,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) βάσει επισυναπτόμενου 

προτιμολογίου, θα εκτυπωθεί 4χρωμη αφίσα διαστάσεων 50Χ70 σε 300 

αντίτυπα με κύριο εικαστικό θέμα το ροδάκινο και πληροφορίες για τις 

εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν. Την αφίσα θα συνοδεύει 4χρωμο τρίπτυχο 

αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων όλου του τριημέρου διαστάσεων 24Χ16 

εκ. σε σύνολο 2000 αντιτύπων. Τα παραπάνω θα αναρτηθούν και 

διανεμηθούν σε σημεία του ενδιαφέροντος του ενιαίου Δήμου Νάουσας, του 

Νομού Ημαθίας και Πέλλας, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε τουριστικά 

πρακτορεία της Β. Ελλάδος. Στον εκθεσιακό χώρο, στους χώρους πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και ενημερωτικών ομιλιών, θα τοποθετηθούν σε σύνολο (7) 

επτά 4χρωμα ενημερωτικά banner σε μουσαμά διαφόρων διαστάσεων. 
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Επίσης προβλέπεται δημιουργία έντυπων καταχωρήσεων και διαφημίσεων 

των παραπάνω εκδηλώσεων συνολικού προϋπολογισμού 5.400,00 ευρώ 

(πλέον ΦΠΑ) βάσει επισυναπτόμενων προτιμολογίων. Προβλέπεται 

σχεδιασμός ολοσέλιδης 4χρωμης καταχώρησης των εκδηλώσεων με θέμα το 

ροδάκινο σε τρεις τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες του Δήμου Νάουσας  σε 

δύο καθημερινές εφημερίδες του Ν. Ημαθίας, σε μία εφημερίδα καθημερινής 

κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης  καθώς και μία 4χρωμη καταχώρηση 

διαστάσεων ¼ σελίδας σε καθημερινή εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας  

Σε ό,τι αφορά την μίσθωση εξοπλισμού για την υλοποίηση της έκθεσης 

παραδοσιακών προϊόντων με βάση το ροδάκινο και παράγωγά του, ο Δήμος 

Νάουσας θα προβεί στην ενοικίαση 20 φωτιζόμενων περιπτέρων διαστάσεων 

3Χ6 μ. το καθένα, τα οποία θα διαθέτουν εξοπλισμό στο σύνολό τους, 80 

τραπεζιών και 160 καρεκλών συνολικού προϋπολογισμού 2460,00 ευρώ 

(πλέον ΦΠΑ) βάσει επισυναπτόμενου προτιμολογίου. Για την ηχητική και 

φωτιστική κάλυψη των παραπάνω λαογραφικών εκδηλώσεων και τις τρεις 

ημέρες, της μουσικής βραδιάς που θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη της 

έκθεσης παραδοσιακών προϊόντων, των εικαστικών δράσεων για παιδιά στο 

χώρο της έκθεσης και στις Τοπικές Κοινότητες Επισκοπής και Αγγελοχωρίου, ο 

Δήμος Νάουσας θα προβεί στην ενοικίαση ηχητικού και φωτιστικού 

εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 5420,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) βάσει 

επισυναπτόμενου προτιμολογίου. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Ανθεμίων και Ειρηνούπολης και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα 

Κοπανού και στις Τοπικές Κοινότητες Επισκοπής και Αγγελοχωρίου θα 

περιλαμβάνουν: συμμετοχή εννέα πολιτιστικών και λαογραφικών συλλόγων 

των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης. Συγκεκριμένα στη 

Δημοτική Κοινότητα Κοπανού θα συμμετέχουν λαογραφικοί σύλλογοι από τα 

Λευκάδια, τη Μαρίνα και το Ζερβοχώρι. Στην  Τοπική Κοινότητα Επισκοπής θα 

συμμετέχουν λαογραφικοί σύλλογοι από τον Κοπανό, το Αγγελοχώρι, το 

Ζερβοχώρι. Στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου θα συμμετέχουν 

λαογραφικοί σύλλογοι από την Επισκοπή, τα Λευκάδια και τον Κοπανό. Για 

την υλοποίηση των παραπάνω λαογραφικών εκδηλώσεων προβλέπεται η 

κάλυψη της δαπάνης της συμμετοχής των πολιτιστικών συλλόγων που αφορά 

τις μετακινήσεις και τα μουσικά όργανα, συνολικού προϋπολογισμού 

2.000,00 ευρώ 
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Για την παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες-φωτογραφίσεις κλπ.) θα 

ανατεθεί σε ιδιώτη η δημιουργία του εκθεσιακού υλικού μέσω ψηφιακού 

φωτογραφικού υλικού και βίντεο υψηλής ευκρίνειας συνολικού 

προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ . 

Για την ομάδα Β: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ OMΑΔΑΣ Β 

Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τον εκθεσιακό χώρο εκδηλώσεων 

για την πολιτιστική ανάδειξη της παραγωγικής αγροτικής παράδοσης της περιοχής 

 Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της 

προβολής και ανάδειξης της παραγωγικής και πολιτιστικής αγροτικής παράδοσης 

είναι διατεθειμένος να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη με βάση  την απόφαση  

ένταξης έργων της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΗΜΑ.ΑΕ ΟΤΑ 

) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  2007-2013 (ΠΑΑ) Μέτρο  41 

Υπομέτρο L323”Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»Δράση  

L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών  εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς –στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 

κλίμακας υποδομή , προμήθεια εξοπλισμού ,μουσικών οργάνων , στολών» 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή Μονάδας 

Άνευ Φ.Π.Α. 

(σε €) 

Συνολική 

Δαπάνη  

Άνευ Φ.Π.Α. 

 (σε €) 

 
Προβολέας (Projector) 

CPV: 38652100-1 
15.6471.003 1 ΤΕΜΑΧΙO 750,00 € 750,00 € 

 
Φορητός Η/Υ (laptop) 

CPV: 30213000-5 
15.6471.003 1 ΤΕΜΑΧΙO 1.600,00 € 1.600,00 € 

 
Τηλεόραση 

CPV: 32324000-0 
15.6471.003 1 ΤΕΜΑΧΙO 2.500,00 € 2.500,00 € 

 

Οθόνη προβολής με 

τρίποδα 

CPV: 30231300-0 

15.6471.003 1 ΤΕΜΑΧΙO 300,00 € 300,00 € 

 

Φωτογραφική Κάμερα  

με φακό 

CPV:38651000-3 

15.6471.003 1 ΤΕΜΑΧΙO 1.000,00 € 1.000,00 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  6.150,00 

ΦΠΑ 23%  1.414,50 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  7.564,50 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προβολέας (Projector) 

Τεχνικές προδιαγραφές , κατ’ελάχιστο: 

 

Τεχνολογία: DLP 

Πηγή Φωτός: Laser / LED 

Ανάλυση: UXGA 

Κανονική Ανάλυση (Pixel): 1.280 x 800 εώς 1080p ή καλύτερο 

Φωτεινότητα (ANSI Lumen): 2.500 ή περισσότερο 

Αντίθεση: 10.000:1 ή καλύτερο 

Μεγ. Διαγώνιος Προβολής (μέτρα): >= 7m  

Ενσωματωμένα ηχεία 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (κατ’ ελάχιστο) 

 Είσοδος βίντεο 

 Είσοδος ήχου 

 1 × RCA, 1 × component (μέσω D-sub 15 ακίδων) 

 1 × Stereo mini jack 

 1 × HDMI 

 1 × USB 

Φορητός Η/Υ (laptop) 

 

Τεχνικές προδιαγραφές , κατ’ελάχιστο: 

 

Διάσταση οθόνης 17.3'' 

Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1920 x 1080 

Λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 

Ταχύτητα Επεξεργαστή, τουλάχιστον 2,5GHz έκδοσης  2014 ή 2015 με 

αριθμό πυρήνων τουλάχιστον τέσσερις (4), cache 6MB και τεχνολογία 

22nm. 

Τύπος Μνήμης DDR3 - 1600MHz ή καλύτερο 

Μνήμη Ram τουλάχιστον 16GB  

Κάρτα γραφικών με ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 4GB 

 

Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας): 

Ένας σκληρός SSD χωρητικότητας τουλάχιστον 128GB για το λειτουργικό 

σύστημα & ένας σκληρός δίσκος τουλάχιστον 1TB ταχύτητας 7200rpm  

DVD-RW 

Ethernet 10/100/1000 Mbps - 802.11 WiFi 

 

Τουλάχιστον μία θύρα από:  

HDMI , USB2.0, USB3.0,  RJ45 (LAN), Headphone out, Microphone In 
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Εγγύηση (μήνες)24 

Τηλεόραση 

Τεχνικές προδιαγραφές , κατ’ελάχιστο: 

 

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες τουλάχιστον 70 

Τύπος Panel : IPS LED  

Ανάλυση UHD 4K ή FULL HD 

Smart TV 

Υποστήριξη Web Browser 

Τεχνολογία 3D 

Ανάλυση Οθόνης 1920 x 1080 ή καλύτερο 

Φορμάτ Εικόνας 16:9 

Ενσωματωμένο Wi-Fi  

Τουλάχιστον μία είσοδος HDMI  

Τουλάχιστον μία είσοδος USB 

Να περιλαμβάνεται Επιτραπέζια Βάση Στήριξης 

Ψηφιακός Δέκτης MPEG4 

Να συμπεριλαμβάνονται Εγχειρίδιο Χρήσης, Τουλάχιστον 2 3D γυαλιά, 

Remote Control. 

Οθόνη προβολής με 

τρίποδα 

 

Τεχνικές προδιαγραφές , κατ’ελάχιστο: 

 

Διαστάσεις: Ελάχιστο 200x150  

Ειδικό λευκό υλικό  

Κέρδος: 1.00 

Κατευθυντικότητα: 150 ° 

Στιβαρή κατασκευή 

Τοποθέτηση σε σταθερό τρίποδα.  

Περιστρεφόμενη γύρω από τηλεσκοπική βάση 

Μαύρο πλαίσιο. 
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Φωτογραφική Κάμερα 

Με φακό 

Τεχνικές προδιαγραφές , κατ’ελάχιστο: 

 

Τεχνολογία DSLR. 

Οθόνη Αφής: 3.0"" ή μεγαλύτερη 

Αισθητήρας: Αισθητήρας CMOS 22.3 x 14.9 χιλ. ή καλύτερο 

Ανάλυση >= 24 Megapixels 

Μέγιστη ανάλυση: 6000 x 4000 pixels. 

Εγγραφή Εικόνας: JPEG, RAW, RAW+JPEG 

Δυνατότητα εγγραφής Βίντεο. 

Τύπος Βίντεο: κατ’ελάχιστο H.264.  

Ύπαρξη Viewfinder (Σκόπευτρο) 

Εστίαση: Αυτόματη - Χειροκίνητη. 

Διάφραγμα: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εστιακού επιπέδου διάφραγμα. 

Ταχύτητα διαφράγματος: 30-1/4000 δευτ. ή καλύτερο 

Flash: Ενσωματωμένο. 

Τύπος Μνήμης: SD card, SDHC card or SDXC card. 

Συνδεσιμότητα: USB, Video output (PAL/ NTSC), HDMI mini 

Μπαταρία: Li-ion Battery  

Εγγύηση: τουλάχιστο 1 έτος.  

Πρόσθετα χαρακτηριστικά φακού: 

Focal length: 18-55mm ή καλύτερο 

35mm equivalent focal length (APS-C): 29-88mm ή καλύτερο 

Διάρθρωση φακού: 11 elements/9 groups ή καλύτερο  

 

Η κάμερα θα συνοδεύεται από πτυσσόμενο τρίποδα τοποθέτησης της 

κάμερας πλήρως συμβατός με την προσφερόμενη κάμερα ελάχιστου 

μέγιστου ύψους ενός μέτρου (>=1m). 

 

Επίσης εντός της προσφοράς θα περιλαμβάνεται και σακίδιο μεταφοράς 

και προστασίας της προσφερόμενης κάμερας, καθώς και από συμβατή 

κάρτα SD χωρητικότητας τουλάχιστον 16GB 

. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον 02.15.6471.003 Εκδηλώσεις  Ροδάκινο 

Παράδοση  και Πολιτισμός  Δήμου Νάουσας   του προϋπολογισμού εξόδων 

έτους 2015.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας, είναι αυτή του πρόχειρου διαγωνισμού   Η πληρωμή θα γίνει με 

την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την έκδοση τιμολογίου παροχής 

υπηρεσιών. » Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% 

από Εθνική Δαπάνη (τον κωδικό 2010ΣΕ08280000  της ΣΑΕ082/8    στον οποίο έχουν 

εγγραφεί οι πιστώσεις του Αξονα  4  του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε.) 
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    O συντάξας   

         Στάθης Τριανταφύλλου 


