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ΠΡΟΚΛΗΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορζα 

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 
 

Ο Οργανιςμόσ μασ ενδιαφζρεται να ανακζςει τθν  προμικεια των κατωτζρω :  
Drone ανφψωςησ βάρουσ ζωσ 8 κιλά , διαμζτρου 140mm με διάρκεια πτήςησ 10 
λεπτϊν 
 Drone ανφψωςησ βάρουσ ζωσ 2,5 κιλά , διαμζτρου 800mm με διάρκεια πτήςησ 10 
λεπτϊν 

Το ύυος ανύυφζης ηοσ ζηοιτείοσ έφς 8kg να σπάρτει η δσναηόηηηα να είναι 25μέηρα 

Η μέγιζηη διάρκεια πηήζης ποσ θα τρειαζηούμε για κάθε ένα από ηα drone θα είναι 5 min 

Την δσναηόηηηα πηήζεφν για ηα δεδομένα ηης εκδήλφζης ,  ζε καιρικές ζσνθήκες με 

ηατύηηηα ανέμοσ έφς 4 bf και με βροτόπηφζη. 

 
Για την κάλυψη τησ ανωτζρω  δαπάνησ ζχει εκδοθεί : 
α)  θ υπ’ αρικ. 12/2017  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ(AΔΑ: ΩΘ65ΟΚΡΚ-81Φ) 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι πρόταςθσ) 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των 
προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο 
Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-85 

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετική προςφορά για τα ανωτζρω  μζχρι τισ 
16/02/2017 ςτισ 15:00 

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν 
προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου. 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τουσ διαχειριςτζσ,  
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τον Διευθφνοντα 

φμβουλο, καθϊσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

 
 Ο Διευθυντής 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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