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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (DRONE) στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033228. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

2. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015) και ισχύει, 

3. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

4. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

5. Την υπ’ αριθμ.137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) υπουργική απόφαση σε 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 
- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”», 

6. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων , 
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7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 6/09.01.2019) απόφαση «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» όπως ισχύει,  

8. Την υπ’ αριθμ. 51724/20.12.2004 (ΦΕΚ Β΄1879) υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμού για την 
εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.», 

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφασης 8493) απόφαση 
ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για δράσεις 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5033228 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020»,  

10. Την με αριθμ. 284 Απόφαση (αριθμ. Πρωτ. 26348/05.03.2020) του ΥΠΑΝΕ/ΓΓΔΕ-
ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 275/1 του έργου «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων», με κωδικό έργου 2019ΣΕ27510137 (ΑΔΑ: 99ΔΒ46ΜΤΛΡ-ΧΣΨ), 

11. Την με αριθμ. 5η της 04.06.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, με το οποίο συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. 

12. το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006607869 Πρωτογενές Αίτημα  και το 20REQ007336327 Εγκεκριμένο 
Αίτημα που αφορούν στην πρόθεση του Φορέα να προβεί στην συγκεκριμένη προμήθεια. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1121/08-10-2020 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Α.Δ.Α. : 
6Ε2Υ46Ψ8ΒΛ-ΘΤΡ) 

14. Την Α.Α.Υ. 1122/08-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΕ3Μ46Ψ8ΒΛ-ΥΧ3) 

15. Το από 08-10-2020 απόσπασμα πρακτικού της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΛΠΙ 
(ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Συστήματος μη 
Επανδρωμένου Αεροσκάφους (DRONE) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033028.) με αριθμ. Πρωτ. 1119/08-10-2020 σύμφωνα με τo οποίo εγκρίνονται 
οι όροι διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (Α.Δ.Α.: 9ΞΙΒ46Ψ8ΒΛ-ΖΝ2), 

16. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σε κλειστό φάκελο, για την 
προμήθεια Συστήματος μη επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ-DRONE) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033228.  

Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση προμήθειας 

Τίτλος Πράξης 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5033228 
Είδος σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Εκτιμώμενη αξία 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  
8.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών 

20/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 4ο 
χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45. 

CPV 35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 

Προϋπολογισμός που βαρύνει Πιστώσεις Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1 
Κωδ. ενάριθμου: 2019ΣΕ27510137 

Χρηματοδότηση: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑΕ 275/1. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από 
εθνικούς πόρους από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510137). Η σύμβαση 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Δράσεις διατήρησης της 
βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής ευθύνης του 
Φ.Δ.Λ.Π.Ι.» της Πράξης : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση 
ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. 
Απόφασης 8493) (ΑΔΑ: 9ΙΦΠ46ΜΤΛΡ -7ΚΟ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
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Αειφόρος Ανάπτυξη» και έχει λάβει κωδικό MIS 5033228. 
Διάρκεια ισχύος προσφορών Δύο (2) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Πληροφορίες 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45 
Τηλ: 26510 21834, Φαξ: 26510 31867 
e-mail: malpi@otenet.gr 

 

Το αντικείμενο της προμήθειας και οι αναλυτικές ελάχιστες προδιαγραφές του έργου αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης 

Σκοπός και αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους 
(ΣμηΕΑ - DRONE), για τη λήψη εικόνων και βίντεο έτσι ώστε να συνδράμει στην υλοποίηση των πακέτων 
εργασίας ΠΕ 3.2, ΠΕ 3.9, ΠΕ 4.1, ΠΕ 4.2, ΠΕ 4.4, ΠΕ 4.6. του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033228. 

Το ΣμηΕΑ θα συνδράμει μέσω των λήψεων φωτογραφίας και βίντεο από την οπτική και την θερμική 
κάμερα στην συλλογή στοιχείων και στην παρακολούθηση της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων των εξής 
δράσεων: 

Π.Ε.3.2 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φ.Δ.Λ.Π.Ι. 

Π.Ε.3.9 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ4.1 

Π.Ε.4.1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΙΜΝΙΑ) 

Π.Ε.4.2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CHORTHIPPUS LACUSTRIS ΜΕ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Π.Ε.4.4 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΑΜΩΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΒΑΛΤΟΠΑΠΙΑΣ (AYTHYA NYROCA) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ 

Π.Ε.4.6 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

 

 

mailto:malpi@otenet.gr
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2. Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. 
ΣΑΕ 275/1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από 
εθνικούς πόρους από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2019ΣΕ27510137). Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις διατήρησης της 
βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής ευθύνης του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.» της Πράξης : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφασης 8493) (ΑΔΑ: 9ΙΦΠ46ΜΤΛΡ - 7ΚΟ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» και έχει λάβει κωδικό MIS 5033228.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την εγκεκριμένη με Κ.Α.: 14.05 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 
(Πιστώσεις Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1, Κωδ. ενάριθμου: 2019ΣΕ27510137). 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 8.064,52€ πλέον Φ.Π.Α. και 
στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

3. Χρονοδιάγραμμα 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Δύναται ο προσφέρων οικονομικός φορέας να καταθέσει ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα 
είναι ελαστικό λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του 
δε θα ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες. Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει σε συνεννόηση με την 
αναθέτουσα αρχή. 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή των 
παραδοτέων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της σύμβασης.  

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και τη σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και η δραστηριότητα, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση 
αντικείμενο της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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β) κράτη – μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και   

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Αποκλείεται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74, του ν. 
4412/2016. 

5. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς 

5.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να 
υποβάλουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου τους ή να την αποστείλουν 
ταχυδρομικά ή μέσω courier, σε συστημένο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) και σε 
κάθε περίπτωση και σε ηλεκτρονική μορφή (σε σφραγισμένο σύμπακτο δίσκο - CD), στα γραφεία του 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα 
Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45 και στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 
για την προμήθεια Συστήματος μη επανδρωμένου Αεροσκάφους (DRONE) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
Αριθμός Πρωτοκόλλου : …/..-..-2020 

Αναθέτουσα Αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ) 
(4ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, 45445, Πέραμα Ιωαννίνων) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……………………………………… 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ από το Πρωτόκολλο ή τη Γραμματεία 
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Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 5.2.A της 
παρούσας) 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 5.2.B της 
παρούσας).  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 5.2.Γ της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5.2. Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

5.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει κάθε φορά, του 
νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, η οποία φέρει 
ημερομηνία υπογραφής των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών, δίχως να απαιτείται 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα ii της 
παρούσας),  

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου. Σε 
περίπτωση υποψηφίου νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό 
πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι). 

5.2.Β Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:  

- Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων προϊόντων τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». 

- συμπληρωμένους τους πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι 

- φυλλάδια-έντυπα με τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια συστήματος 

5.2.Γ Οικονομική προσφορά 

Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ) το Έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς (το οποίο επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας). Η οικονομική 
προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του 
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον 
κοινό εκπρόσωπό τους. 

Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι 
10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 8.064,52  ευρώ άνευ Φ.Π.Α..  
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Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 
καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην 
προσφορά του. 

Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 της παρούσας, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 

6. Κριτήρια ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρα 118 
του Ν.4412/16). 

Η προσφορά θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης 
συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά 
απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον 
Ανάδοχο απαιτείται η υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016, 
ήτοι: 

i. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας. 

ii. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016 ή εναλλακτικά (σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 του ν.4605/2019), ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή στη περίπτωση που είναι 
νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, 
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ως άνω νόμου. 

iii. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 . 

7. Τρόπος πληρωμής 

Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο κατόπιν της οριστικής παραλαβή της προμήθειας από 
την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής και της έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 
Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι 
εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
& Παραλαβής.  
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• Τιμολόγιο του Αναδόχου.  

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον απαιτείται.  

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η 
Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και 
την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων : https://www.lakepamvotis.gr και ανακοίνωση 
αυτής στον τοπικό τύπο. 

 

 

Συνημμένα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Σχέδιο Σύμβασης Απευθείας Ανάθεσης. 
 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

 

O Πρόεδρος 

 

 

Φίλιππος Α. Φίλιος 

https://www.lakepamvotis.gr/
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Σκοπός και αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια ενός Συστήματος μη Eπανδρωμένου Αεροσκάφους 
(ΣΜηΕΑ - DRONE) εξοπλισμένο με κάμερα ορατού φάσματος και θερμική κάμερα. Το Προμηθευόμενο σύστημα θα 
πρέπει να μπορεί να πετά αυτόνομα χωρίς τη χρήση τηλεχειρισμού ή και με τη χρήση τηλεχειρισμού. Το σύστημα 
θα πρέπει να είναι κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, ελαφρύ (κατηγορία Α0), φορητό, με μεγάλη αντοχή σε 
άνεμο και να προσφέρεται με το κατάλληλο πλήθος μπαταριών ώστε να μπορεί να επιχειρεί για τουλάχιστον 70 
λεπτά χωρίς φόρτιση. 

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, άριστης ποιότητας και να έχει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους Πίνακες Συμμόρφωσης που ακολουθούν. Απόκλιση του προϊόντος 
από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.  

Το προασφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα 
κατά περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.  

Η συνολική προμήθεια θα φέρει αυτοκόλλητη επιγραφή με τα χαρακτηριστικά εκείνων που απαιτούν οι κανόνες 
δημοσιότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Προμήθεια του Συστήματος με όλα τα παρελκόμενα, θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δεσμεύει τον Ανάδοχο - Προμηθευτή για την αποκατάσταση 
τυχόν βλαβών αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για την προμήθεια του 
ΣμηΕΑ- Drone.  

Η προοριζόμενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής: 

• Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθμό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραπομπή. 

• Περιγραφή/Προδιαγραφές: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχομένως ποσοτικά και μπορεί να 
παραπέμπει ρητά ή έμμεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειμένου. 

• Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθμό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση μπορεί να δηλώνεται με 
την ένδειξη «ΝΑΙ» 

• Απάντηση: συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα πρέπει να 
έχει αντίστοιχο περιεχόμενο. 

Πίνακας Συμμόρφωσης - Χαρακτηριστικά ΣμηΕA-Drone 
 

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής του προϊόντος Ναι (Όνομα)  

2 Αριθμός από ρότορες = 4 Ναι  

3 Πλήρες βάρος απογείωσης (συμπεριλαμβάνει τα φορτία καμερών) <= 500g Ναι  

4 Αναδιπλούμενα σκέλη για αποθήκευση Ναι  
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5 Τύπος κινητήρα: ηλεκτρικός Ναι  

6 Μπαταρία τύπου Li-Poly Ναι  

7 Μέγιστη αυτονομία πτήσης χωρίς αλλαγή μπαταρίας ≥ 30min Ναι  

8 Αντοχή σε άνεμο 50km/h ή ανώτερο Ναι  

9 Αντοχή σε σκόνη και υγρασία IP53 Ναι  

10 Ικανότητα πτήσης με χρήση Η/Υ ground station και ραδιοζεύξης - τηλεμετρίας. Ναι  

11 Ονομαστική εμβέλεια ραδιοζεύξης τηλεμετρίας ≥ 4Km Ναι  

12 Κάμερα ορατού φάσματος ανάλυσης ≥ 21 mega-pixel σε gimbal με συνδυασμό 
μηχανικής και ηλεκτρονικής σταθεροποίηση 3 αξόνων και δυνατότητα 32x zoom 

Ναι  

13 Θερμική κάμερα ανάλυσης ≥ 360x256 με θερμοκρασιακό εύρος από -10ο C έως +150ο 
C 

Ναι  

14 Δυνατότητα λήψης βίντεο σε ανάλυση 4k Ναι  

15 Δυνατότητα κίνησης της κάμερας στον κατακόρυφο άξονα ≥ 250ο  Ναι  

16 Άμεση ανάγνωση συντεταγμένων σκηνής στην οθόνη  Ναι  

17 Δυνατότητα απογείωσης από το χέρι και προσγείωσης στο χέρι Ναι  

18 Δυνατότητα λήψης δορυφορικού σήματος από τα δορυφορικά συστήματα GPS, 
GLONASS και GALILEO 

Ναι  

19 Δυνατότητα επιλογής συχνότητας τηλεμετρίας εκτός των τυπικών καναλιών με σκοπό 
την αποφυγή παρεμβολών και την μεγαλύτερη εμβέλεια του συστήματος 

Ναι  

20 Το σύστημα να συνοδεύεται από χειριστήριο και συμβατή συσκευή Android/iOS Ναι  

21 Το σύστημα να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς που να μπορεί να 
αποθηκεύει το σύνολο του εξοπλισμού (μπαταρίες, φορτιστή, ΣμηΕΑ και χειριστήριο) 

Ναι  

22 Οι μπαταρίες του ΣμηΕΑ να δέχονται φόρτιση από USB Type C καθιστώντας την 
φόρτιση ικανή ακόμη και με απλούς φορτιστές κινητών τηλεφώνων 

Ναι  

23 Το σύστημα να συνοδεύεται από φορτιστή τουλάχιστον 3 θέσεων Ναι  

24 Το σύστημα να συνοδεύεται από επιπλέον 4 εφεδρικές έλικες Ναι  

25 Το σύστημα να συνοδεύεται από 3 μπαταρίες Ναι  

26 Το σύστημα να συνοδεύεται από κάρτα SD τουλάχιστον 16Gb Ναι  

27 Το σύστημα να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους Ναι  

28 Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 & ISO 
14001 με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

Ναι  

29 Παράδοση του συστήματος στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων και παρουσίαση - εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ωρών στη χρήση του 

Ναι  

30 Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 
κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής του εγχώριου 
αντιπροσώπου και να διαθέτει τα αντίστοιχα πρόσφατα έγγραφα – βεβαιώσεις που 
να το αποδεικνύουν 

Ναι  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» και το 
διακριτικό τίτλο «………………………………………………………………………………………..» που εδρεύει στ..… ……….…………….…., στην 
οδό …………………………………………………….……., Τ.Κ. …….…….. με Α.Φ.Μ.: ………………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. : 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 
1. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. ../..-..-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος I  αυτής, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
2. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως λόγω αναβολής, 

ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 
3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε 

περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία ……………………………………….. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού 
του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της 
εταιρείας ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από 
τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου]. 

4. Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
5. Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 (4) 
 

Ημερομηνία: …/…./2020 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
Για την απευθείας ανάθεση της Προμήθεια Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ - DRONE) 
(αριθμ. πρωτ. 1124/08-10-2020), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020 με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033228. 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΈΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(5) = (3) + (4)   

1 
Σύστημα μη Επανδρωμένου 
Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ -Drone) 
και λοιπού εξοπλισμού 

1    

3 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  (αριθμητικά) 

   

4 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ   (ολογράφως) 
   

5 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  (αριθμητικά)   

6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ    (αριθμητικά)  

* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. 
 
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   
Επωνυμία εταιρείας :       
Διεύθυνση: 
Τηλ. Επικοιν.: 
E-mail: 
Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 
 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …………………….……..………………  ημέρες 
  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ………………….…..……………… 
Ημερομηνία                       : ………….….……...………………. 

 
 

     

 
                                        
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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