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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

  Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής έχοντας υπ’ όψιν: 
 

1. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 
2. Το υπ’ αριθμ. 946/11-7-2019 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006177128) 
3. Την με αριθμ. 57/2020 Απόφαση του ΔΣ του σχετικά με την έγκριση της δημοσίευσης της 

πρόσκλησης 
4. Την υπ’ αριθμ. 6607/04-07-2019 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ (κωδ. 2019ΣΕ27510111) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την επιλογή αναδόχου  α) για την 
προμήθεια  «Δύο (2) συστημάτων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων με ψηφιακή 
κάμερα και λοιπό εξοπλισμό (drone)» , συνολικού προϋπολογισμού 5.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.,  CPV 35613000-4 και 38651600-9, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και β) 
έκδοση άδειας χειρισμού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος  (για 2 υπαλλήλους του 
Φορέα Διαχείρισης), συνολικού προϋπολογισμού 5.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και CPV 
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22454000-7, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

 

Η διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την 
εφαρμογή της διαχείρισης οικοτόπων και ειδών στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής»  της Πράξης  «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών 
και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 6607/04-07-2019 
απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η Πράξη έχει λάβει κωδικό MIS 5032753 και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ (κωδ. 2019ΣΕ27510111).  

Τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων θα χρησιμοποιηθούν για την μελέτη και 
καταγραφή πληθυσμών πτηνών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Αναλυτικά οι 
ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των απαιτούμενων ειδών/υπηρεσιών αναφέρονται στο 
Παράρτημα I. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος 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. 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
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 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν: 

- Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)   (Παράρτημα III - Υπόδειγμα) 
υπογεγραμμένο και κατάλληλα συμπληρωμένο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV του ανωτέρω ΤΕΥΔ. 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση  κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 
του Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα 
προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης  

- Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 
επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, 
θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της 
παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για 
το συγκεκριμένο σκοπό.  

- Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει 
δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση 
με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω 
σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της 
σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.   

 

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 4/2/2020   και ώρα 11.00 π.μ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών θα 
πραγματοποιηθεί στις 6/2/2020 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής Σ. Τσακάλη 21, Λαγκαδάς Τ.Κ. 572 00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier 
στην ως άνω Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν 
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υπόψη μόνο εφόσον η ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του 
courier είναι πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει να γίνεται γραπτή ενημέρωση (με email στη διεύθυνση foreaskv@otenet.gr) του Φορέα 
Διαχείρισης για την ημέρα αποστολής της προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό 
αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε γίνει γραπτή ενημέρωση του Φ.Δ για 
την αποστολή της προσφοράς, η προσφορά θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή της 
από το Φ.Δ γίνει πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα 
υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω 
δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους 
χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Σε περίπτωση που γίνει ενημέρωση του Φ.Δ μέσω e-mail για αποστολή φακέλου προσφοράς 
μέσω ΕΛΤΑ ή courier, και κριθεί αναγκαία η αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων, 
η ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την νέα ημερομηνία γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

-Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 
Β) ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΓΙΑ 2 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙAΧΕΙΡΙΣΗΣ)» με  κεφαλαία γράμματα, 

-Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – 
Χαλκιδικής) 

-Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (75/2020) 

-Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (06/02/2020) 

- Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών  του Φορέα 
Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής, που έχει συσταθεί με την  απόφαση 4/2019 της  
221ης συνεδρίασης Δ.Σ., με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής 
(προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων 
που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το 
Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής 
δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 

Στον παραπάνω φάκελο εκτός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
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• Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, του τρόπου με τον οποίο ο 
προσφέρων θα πραγματοποιήσει την προμήθεια του εξοπλισμού και την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών, θα διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσης καθώς και ο χρόνος εγγύησης 
καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού. Θα πρέπει ακόμη να περιγραφεί 
αναλυτικά η συμφωνία της προσφερόμενης λύσης σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, σύμφωνα με τον πίνακα επακριβών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι), ως εξής: Στη 
στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του Προσφέροντα που 
θα έχει α) την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρείται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε 
αντίθετη περίπτωση ή β) ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν 
ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. Κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα 
πρέπει να είναι μονογραμμένη. 

• Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην οποία θα 
περιγράφεται αναλυτικά (εταιρία κατασκευής και μοντέλο) ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός/υπηρεσίες . 

Με την ανάθεση της σύμβασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών από τον προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση: 

-  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως 
εξής: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Φορολογική ενημερότητα 

-  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
περιγραφόμενων προμηθειών και υπηρεσιών  (Παράρτημα Ι). 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής 

 
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής, 
Λαγκαδάς, Σωκράτη Τσακάλη 21, ΤΚ 57200 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εντός 45 ημερών, μετά την 
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ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και εφόσον 
έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα χρηματοδότησης 
 
Πληροφορίες δίνονται από τον κ. Η. Τεκίδη, στο τηλέφωνο 23940 24553. 
  

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
 
1. Σύστημα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος με ψηφιακή κάμερα και λοιπό εξοπλισμό 
 
1.1 Τεχνικές προδιαγραφές συσκευής tablet (2 τεμάχια) 
Η επιθυμητή συσκευή θα πρέπει να βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android ή ισοδύναμο 
και θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του λογισμικού σταθμού εδάφους του μη 
επανδρωμένου εναέριου οχήματος. Συνεπώς, είναι ευθύνη του προμηθευτή να προτείνει την 
κατάλληλη συσκευή ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα με τον προτεινόμενο εξοπλισμό ΣμηΕΕΟ 
(Σύστημα Μη Επανδρωμένου Εναέριου Οχήματος) 
 
 
 
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιεί η συσκευή Tablet είναι οι εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Πλήθος συσκευών = 2  

2. Λειτουργικό σύστημα Android ή 
ισοδύναμο 

 

3. Μνήμη RAM > 3GB  

4. Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης 
τουλάχιστον  32GB 

 

5. Πυρήνες Επεξεργαστή Octa-core (4+4)  

6. Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 2560 x 
1600 

 

7. Μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 8’’ και 9’’  

8. Συνδεσιμότητα Bluetooth, WiFi και USB  

9. Χωρητικότητα μπαταρίας > 5000mAh  

10. Ενσωματωμένο GPS, Επιταχυνσιόμετρο, 
γυροσκόπιο και πυξίδα 

 

11. Βάρος < 450gr  
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1.2 Τεχνικές προδιαγραφές ΣΜηΕΕΟ 1 (1 τεμάχιο) 

 
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιεί το ΣΜηΕΕΟ είναι οι εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Πλήθος συσκευών = 1  

2. Τύπος: Σύστημα με 4 ρότορες  

3. Βάρος απογείωσης τουλάχιστον 1kg  

4. Διαγώνιος Rotor to Rotor τουλάχιστον 350mm  

5. Μέγιστη Αυτονομία σε αιώρηση τουλάχιστον 
25min  

 

6. Μέγιστη ταχύτητα μεταξύ 70Km/h και 
80Km/h 

 

7. Θερμοκρασία λειτουργίας από -10ο C έως 
+50ο C 

 

8. Ενσωματωμένο GPS  

9. Ενσωματωμένο σύστημα αποφυγής εμποδίων 
στις θέσεις εμπρός, πίσω, άνω, κάτω και 
πλευρικά 

 

10. Συχνότητες τηλεμετρίας και μεταφοράς 
εικονοσήματος 2.4GHz και 5.8GHz 

 

11. Μέγιστη απόσταση μετάδοσης 5.000m  

12. Σύστημα μηχανικής σταθεροποίησης κάμερας 
3 αξόνων 

 

13. Φωτογραφικός αισθητήρας τουλάχιστον 
20MPixel 

 

14. Φακός εστιακού μήκους τουλάχιστον 35mm, 
σε αναλογία 28mm 

 

15. Ικανότητα καταγραφής βίντεο ανάλυσης 
τουλάχιστον 4k  

 

16. Χειριστήριο με κατάλληλη βάση στήριξης της 
υπό προμήθεια συσκευής tablet με ή χωρίς τη 
χρήση επιπλέον βάσης στήριξης 

 

17. Μπαταρία τύπου LiPo   

18. Σύνολο Μπαταριών 3  

19. Σύνολο επιτραπέζιων φορτιστών 1  

20. Σύνολο φορτιστών αυτοκινήτου 1  

21. Σύνολο Hub παράλληλης φόρτισης 1  
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22. Επιπλέον έλικες πέραν των βασικών της 
συσκευασίας 4 

 

23. Σύστημα μετατροπής μπαταρίας σε  Power 
Bank  1 

 

24. Ο Υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει 
εκπαίδευση στον χειρισμό και τις βασικές 
λειτουργίες των ΣΜηΕΕΟ κατά την παράδοση 
ή σε χρόνο που θα υποδείξει ο φορέας 

 

  
 
 
 
 
 
1.3 Τεχνικές προδιαγραφές ΣΜηΕΕΟ 2 (1 τεμάχιο) 
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιεί το ΣΜηΕΕΟ είναι οι εξής: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Πλήθος συσκευών = 1  

2. Τύπος: Σύστημα με 4 ρότορες  

3. Βάρος απογείωσης τουλάχιστον 1 kg  

4. Διαγώνιος Rotor to Rotor τουλάχιστον 350mm  

5. Μέγιστη Αυτονομία σε αιώρηση τουλάχιστον 
25min  

 

6. Μέγιστη ταχύτητα μεταξύ 70Km/h και 
80Km/h 

 

7. Θερμοκρασία λειτουργίας από -10ο C έως 
+50ο C 

 

8. Ενσωματωμένο GPS  

9. Ενσωματωμένο σύστημα αποφυγής εμποδίων 
στις θέσεις εμπρός, πίσω, άνω, κάτω και 
πλευρικά 

 

10. Συχνότητες τηλεμετρίας και μεταφοράς 
εικονοσήματος 2.4GHz και 5.8GHz 

 

11. Μέγιστη απόσταση μετάδοσης 5.000m  

12. Σύστημα μηχανικής σταθεροποίησης κάμερας 
3 αξόνων 

 

13. Φωτογραφικός αισθητήρας  τουλάχιστον 
12MPixel 

 

14. Φακός μεταβλητού εστιακού μήκους μεταξύ  
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24mm και 48mm σε αναλογία 35mm 

15. Ικανότητα καταγραφής βίντεο ανάλυσης 
τουλάχιστον 4k  

 

16. Χειριστήριο με κατάλληλη βάση στήριξης της 
υπό προμήθεια συσκευής tablet με ή χωρίς τη 
χρήση επιπλέον βάσης στήριξης 

 

17. Μπαταρία τύπου LiPo  

18. Σύνολο Μπαταριών 3  

19. Σύνολο επιτραπέζιων φορτιστών 1  

20. Σύνολο φορτιστών αυτοκινήτου 1  

21. Σύνολο Hub παράλληλης φόρτισης 1  

22. Επιπλέον έλικες πέραν των βασικών της 
συσκευασίας 4 

 

23. Σύστημα μετατροπής μπαταρίας σε  Power 
Bank  1 

 

24. Ο Υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει 
εκπαίδευση στον χειρισμό και τις βασικές 
λειτουργίες των ΣΜηΕΕΟ κατά την παράδοση 
ή σε χρόνο που θα υποδείξει ο φορέας 

 

  
 
 
 
1.4 Τεχνικές προδιαγραφές ΓΥΑΛΙΩΝ (GOGGLES)  (1 τεμάχιο) 
 
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούν τα γυαλιά είναι τα εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Πλήθος συσκευών = 1  

2. Τύπος: FPV Βίντεο  

3. Βάρος < 1kg  

4. Διαγώνιος  οθόνης 5¨ ίντσες Χ 2  

5. Λειτουργίες ζωντανής προβολής 1080p30, 
720p60, 720p30 

 

6. Μορφοποίηση σήματος βίντεο ΜΡ4 (Η.264)  

7. Θερμοκρασία λειτουργίας από -0ο C έως +40ο 
C 

 

8. Καθυστέρηση <60ms  

9. Ψηφιακή μετάδοση βίντεο διπλής ζώνης 2,4 
και 5,8 GHz  

 

10. Μέγιστο εύρος ελέγχου μέχρι 7 km  
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11. Πλήρη συμβατότητα με τα υπό προμήθεια 
ΣΜηΕΕΟ  

 

 
 
 
2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (2 Άδειες) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. 

Να παρέχεται πρόγραμμα θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης 
σε πιστοποιημενο & αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. εκπαιδευτικό 
κέντρο χειριστών ΣμηΕΕΟ, που εδρεύει στον Νομό Θεσσαλονίκης 
για δύο (2)υπαλλήλους  του φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

 

2. 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης να καλύπτει τις κατηγορίες UAS Pilot 
A,B στην ικανότητα multirotor 

 

3. 

Nα προσφέρεται η οικονομική τακτοποίηση όλων των 
παραβόλων που σχετίζονται με τις θεωρητικές & πρακτικές 
εξετάσεις της ΥΠΑ και την έκδοση άδειας χειριστή (για 2 άτομα 
του Φορέα Διαχείρισης). 

 

4. 

Nα προσφέρεται η οικονομική τακτοποίηση του Πιστοποιητικού 
υγείας επιπέδου αντίστοιχου του ελεγκτού εναερίου 
κυκλοφορίας (Class 3 MedicalFitness) και πιστοποιητικό 
Επάρκειας γνώσης Αγγλικής γλώσσης επιπέδου ICAO English 
proficiency standard level 4 ή ανώτερο που σχετίζονται με την 
έκδοση άδειας χειριστή (για δύο άτομα του Φορέα Διαχείρισης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

                                                                                ΠΡΟΣ  
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής 

 
 
 
 

α) Για προμήθεια συστήματος μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος  με ψηφιακή κάμερα και 
λοιπό εξοπλισμό 

 

 

 

   

Α/Α Περιγραφή προμήθειας 
Οικονομική προσφορά (χωρις 

ΦΠΑ 24%) (€) 

Σύνολο (με ΦΠΑ 24%) 

(€) 

1 
   

2 
   

3 
   

4    

    

 Σύνολο   
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β) για την έκδοση άδειας χειρισμού μη επανδρωμένου εναέριο οχήματος (για 2 άτομα) 

 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας 
Οικονομική προσφορά 

(χωρις ΦΠΑ 24%) (€) 

Σύνολο (με ΦΠΑ 24%) 

(€) 

1 
   

    

    

 Σύνολο   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100038696 

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Σωκράτη Τσακάλη 21  

- Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λαγκαδάς /57200 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Η. Τεκίδης 

- Τηλέφωνο: 23940 24553 

- Ηλ. ταχυδρομείο: foreaskv@otenet.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.foreaskv.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συνοπτικός διαγωνισμός για: 

α) την προμήθεια «Δύο (2) συστημάτων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων με 
ψηφιακή κάμερα και λοιπό εξοπλισμό (drone)» , συνολικού προϋπολογισμού 5.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.,  CPV 35613000-4 και 38651600-9, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής και β) έκδοση άδειας χειρισμού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος  (για 2 
υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης), συνολικού προϋπολογισμού 5.000€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και CPV 22454000-7, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

 δωροδοκίαviii,ix· 

 απάτηx· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxviii, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxix; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxx : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxi; 

Έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής; 

 

[.......................] 

 

[] Ναι [] Οχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxii, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxiii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxiv κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

[] Ναι [] Όχι 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

[….................] 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

             Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxv. 

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xix Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xx . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxiii Πρβλ άρθρο 48. 

xxiv  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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