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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΧΝ 

ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ (ΦΧΣΟΠΑΓΙΓΔ)   

 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζ. 1499/20-05-2014 

Πξόζθιεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα 

«ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» (Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1 «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ») θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα αθόινπζα 

όπσο απηά ηζρύνπλ: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/99, άξζξν 8 «Πεξί Κξαηηθώλ Πξνκεζεηώλ» (ΦΔΚ 199/Α). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη Διέγρνπ 

ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α) «Πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & 

ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 346/98 (ΦΔΚ 230/Α), άξζξν 35 παξ.1 θαη άξζξν 36 πνπ 

δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α). 

8. Σελ ΠΟΛ 1056/05 κε αξ. πξση. 103801/208/0015/31-03-2005 Τπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ 

13984/ΔΤ/2810/21-01-2005 «Πεξί εθαξκνγήο λέσλ ζπληειεζηώλ ηνπ Φ.Π.Α.». 

9. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο (ΦΔΚ 78/Β/2004). 

10. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο 

(ΦΔΚ 1926/Β/2004). 

11. Σνλ Καλνληζκό γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζύλαςε ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο 

(ΦΔΚ 1890/Β/2004). 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 78.9/2014 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε έληαμε ησλ έξγσλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 

ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Φπζηθό Πεξηβάιινλ 2014». 

13. Σν ππ’ αξηζ. 93/03-11-2014 Πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014 

Αξ. Πξση.: 493 
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γηα ηελ πξνκήζεηα απηόκαησλ ςεθηαθώλ θαηαγξαθηθώλ δηαηάμεσλ (θσηνπαγίδσλ) θαη 

κε ην νπνίν νξίδνληαη νη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο θαη Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο. 

 

 

θαιεί θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, θνηλνπξαμίεο ή ελώζεηο πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζπλνδεπόκελν από πξνζθνξά γηα 

ηελ πξνκήζεηα δέθα (10) απηόκαησλ ςεθηαθώλ θαηαγξαθηθώλ δηαηάμεσλ (θσηνπαγίδεο), 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ έμη ρηιηάδσλ επξώ (6.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη 

όισλ ησλ λόκηκσλ θόξσλ θαη θξαηήζεσλ. 

  

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ απηόκαησλ ςεθηαθώλ θαηαγξαθηθώλ δηαηάμεσλ (θσηνπαγίδεο), 

νη νπνίεο πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπλεπηθνπξηθά ζηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε 

ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ζειαζηηθώλ ηεο Οίηεο, πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο 

παξνύζαο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη λα επηδείμεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηαηάμεσλ. 

 

1. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά (επί ποινή αποκλειζμού) 

 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (βι. Παξάξηεκα ΙΙ), 

 Τπεύζπλε Γήισζε (ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο) κε 

ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  

 Αθξηβήο πεξηγξαθήο ηεο πξνζθεξόκελεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (βι. Παξάξηεκα Ι) 

 

2. Πποηεινόμενο σπονοδιάγπαμμα  
Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ 

Αλάδνρν κέρξη ηηο 30-11-2015. 

 

3. Πποϋπολογιζμόρ  

Η πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε είλαη έμη ρηιηάδεο επξώ (6.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. 

 

4. Σπόπορ πληπωμήρ  

Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ θαη ζύκθσλα κε ηε ξνή 

ρξεκαηνδόηεζεο από ην Πξάζηλν Σακείν, µε ηε κνξθή επηηαγήο ε νπνία ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα/επσλπκία ηνπ Αλάδνρνπ βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ λόκηκσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

(ηηκνιόγην, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, θ.ι.π.). Σν δε ηηκνιόγην ζα πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο κέρξη ηηο 30-11-2015 έηζη ώζηε λα απνζηαιεί γηα έιεγρν ζην 

Πξάζηλν Σακείν. 

 

5. Κπιηήπιο καηακύπωζηρ  

Η επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο με κπιηήπιο ηην οικονομικόηεπη πποζθοπά. 

 

6. Γιαδικαζία ζςμμεηοσήρ  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζώπσο ή ζα απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηε δηεύζπλζε: 
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Λνπηξά Τπάηεο, Ν. Φζηώηηδαο, Σ.Κ. 35016, μέσπι και ηιρ  12 Νοεμβπίος 2014 ημέπα 

Σεηάπηη και ώπα 13:00 μ.μ. (Πιεξνθνξίεο: θα. ηαπξνύια ηακέιινπ, Σειέθσλν 

Δπηθνηλσλίαο/Φαμ: 22310-59007, e-mail: oiti@otenet.gr). Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη 

κεηά ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη νύηε 

αμηνινγνύληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή 

θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ ζηνηρείσλ, εθηόο εθείλσλ πνπ ηπρόλ 

δεηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Δλαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη 

δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο πξόζθιεζεο. 

Η παξνύζα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί γηα νρηώ (8) εκέξεο ζηνλ 

Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηα Λνπηξά Τπάηεο Ν. 

Φζηώηηδαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (www.oiti.gr), θαζώο θαη ζηνλ ηζηνρώξν 

ηνπ Φνξέα ζηε ‘’Γη@ύγεηα’’. 

Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Η ηήξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη είλαη εκπηζηεπηηθή. 

 

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Η Πξόεδξνο 

 

Αλησλία Γαιαλάθε 

 

 

 

 

mailto:oiti@otenet.gr
http://www.oiti.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1 Σεκάρηα 10 

2 Δηαηξία 

θαηαζθεπήο/Μνληέιν 

λα αλαθεξζεί 

3 Αλάιπζε εηθόλαο ≥ 8  MP   

4 PIR αηζζεηήξαο ξπζκηδόκελνο/απηόκαηνο 

5 Flash λπρηεξηλήο όξαζεο 33 No-glow Black LEDs, κέρξη ηνπιάρηζηνλ 18 m απόζηαζε 

6 Δκθάληζε νζόλεο LCD B&W Text LCD 

7 Αλάιπζε βίληεν 1920x1080 p 

8 Γηάξθεηα ιήςεο βίληεν ξπζκηδόκελε (από 1 έσο 60 δεπηεξόιεπηα) 

9 Πιεξνθνξίεο ιήςεσλ εκεξνκελία, ώξα, ζεξκνθξαζία  

10 Μπαηαξίεο ΑΑ 

11 Αλάιπζε βίληεν 1920x1080 p 

12 Σαρύηεηα ελεξγνπνίεζεο 1/5 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

13 Audio record ΝΑΙ 

14 Αηζζεηήξαο κέξαο/λπθηόο ΝΑΙ 

15 Field Scan 2X ΝΑΙ 

16 Ιδηόηεηεο  έγρξσκεο ιήςεο ηελ εκέξα, αζπξόκαπξεο ηε λύρηα  

17 Διάρηζηε απόζηαζε 

ππέξπζξσλ ιήςεσλ  

18 m 

18 Δγγύεζε ≥ 1 ρξόλν 

Δπιππόζθεηα κάθε  θωηοπαγίδα θα ππέπει να ζςνοδεύεηαι: 

- κε ζύζηεκα πξόζδεζεο ζε θνξκό κε αιθάδη 

- 8 επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο ΑΑ (≥ 2000mAh) κε 1 θνξηηζηή 

- Κάξηα κλήκεο SDHC 32Gb 

O ππομηθεςηήρ θα ππέπει να εγγςάηαι ηην οπθή και αππόζκοπηη λειηοςπγία ηος 

πποζθεπόμενος εξοπλιζμού και να διαθέηει stock ςποζηήπιξηρ εθόζον απαιηηθεί από ηον 

θοπέα, για σπονική διάπκεια ηοςλάσιζηον ίζη με αςηή ηηρ εγγύηζηρ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία, ………………. 

 

Ππορ: Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ  

           Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο  

           Λνπηξά Τπάηεο Ν. Φζηώηηδαο, Σ.Κ. 35016 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

 

ΣΗ/ΣΟΤ…………………………………………………………………………. 

για ηην ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ 

(ΦΧΣΟΠΑΓΙΓΔ)   

αο θαηαζέησ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα δέθα (10) απηόκαησλ 

ςεθηαθώλ δηαηάμεσλ (θσηνπαγίδεο), κε πξνζθεξόκελε ηηκή <<νινγξάθσο>> επξώ (#.###,## 

€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπώλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, θαη ζύκθσλα κε ηελ 

θάησζη αλαιπηηθή πεξηγξαθή: 

<<Αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξόκελεο πξνκήζεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιύπηεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο πξόζθιεζεο>> 

 

Δπίζεο, ζαο ζπλππνβάιισ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε (ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο) κε 

ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  

2. Αθξηβήο πεξηγξαθήο ηεο πξνζθεξόκελεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (βι. Παξάξηεκα Ι) 

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 

                         (θξαγίδα, Τπνγξαθή) 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ 

 Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ 

Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ

: 

 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 

(Fax): 

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3) 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: έιαβα γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα  

 

Ηκεξνκελία:   /  /2014 

Ο Γειώλ 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε 

αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 

ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη 

άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα 

ή ηελ δεινύζα. 
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