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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν: 

 

1. Το άρθρο 118 του ν.4412/2016 

2. Το υπ’ αριθ. 112/28-2-2019 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005524940) 

3. Την υπ’ αριθ. 1086/2019 απόφασης της 136ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά 

με την έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης  

4. Την υπ’ αριθ. 448918/8-5-19 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ (ΑΔΑ Ω7Γ465ΧΙ8-ΓΝΞ)  

 

προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια 

κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ (15.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του 

2019ΣΕ27510008. 

Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38600000 – οπτικά όργανα, 30230000 - εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και 31100000 – Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 

 

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης 

 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Πενήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, 

των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

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 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

«προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:  

• Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου 

➢ σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία 

του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία 

Αστυνομικής Ταυτότητας) 

➢ σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης, 

συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να 

προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή του. Σε 

περίπτωση που τα έγγραφα ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα πρέπει να προσκομιστούν οι 

σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα 

απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να προσκομιστεί και αυτή. 

➢ Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του 
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• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τους 

συμμετέχοντες: 

 i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 

 ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

 iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την 

εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου 

τομέα,  

 iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως 

προς το περιεχόμενό τους,  

v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι 

εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα 

συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία που προσφέρω τηρεί τις 

ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς του δημοσίου 

ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

• Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. 

Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα πριν 

την απόφαση ανάθεσης και εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή 

αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης» 

• Εγγύηση Συμμετοχής στον διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Όσον αφορά τον Ανάδοχο στον 

οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 

εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής 

επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει 

ασκηθεί ένδικο μέσο. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, 

αυτό το δικαίωμα ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα 

με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε 

περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή 

του στην Ελληνική, η μετάφρασή του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα 

στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 27η Νοεμβρίου  2019 και ώρα 11.00 μ.μ. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα 

πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 μ.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου 

Τ.Κ. 68400 (Πληροφορίες: Σ. Ζακκάκ) 

 

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 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 info@dadia-np.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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥ» με κεφαλαία γράμματα, 
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• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 

Λευκίμης – Σουφλίου) 

• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (784/ 11-09-2019), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (02-12-2019) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 979/2019 απόφαση 124ης 

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 Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο 

στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 

 

Στον παραπάνω φάκελο εκτός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, του τρόπου με τον οποίο ο 
προσφέρων θα πραγματοποιήσει την προμήθεια, 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. 
Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια 
και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών. 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.  

 

Με την ανάθεση της προμήθειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών από 

τον προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση: 

1. 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 
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Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

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

4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της οποίας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο μήνες. Το ύψος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
Προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της ένωσης αλληλεγγύως. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα 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 (Παράρτημα Ι). 

 

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει εφάπαξ και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του 

προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των 

νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Επικυρωμένο πρακτικό επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των παραδοτέων από την 

αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο 

δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 

www.dadia-np.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον  Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 

Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 

Επ. Καθηγητής Ιονίου Παν/μίο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ 

1.1 Κιάλια (Ποσότητα: τέσσερα (4)) 38600000 3.200,00€ 

1.2 Τηλεσκόπιο  38600000 5.000,00€ 

1.3 Φωτογραφική Μηχανή & Φακός 38600000 6.269,00€ 

1.4 Κάρτα μνήμης SD (Ποσότητα: τρία (3)) 30230000 385,00€ 

1.5 
Μπαταρία και φορτιστής για φωτογραφική 

μηχανή 
31100000 346,00€ 

    

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.1 Κιάλια, Ποσότητα: τέσσερα (4) 

2.1.1 Διάμετρος Φακού                                                             42mm   

2.1.2           Μεγέθυνση  10x   

2.1.3 Βάρος                                                                       <750gr   

2.1.4 Ελάχιστη απόσταση εστίασης 1.6m το μέγιστο   

2.1.5 Στεγανότητα                                                                                     100mbar   

2.1.6 Υδροφοβική επίστρωση φακών Ναι   

2.1.7 Γομωμένα με άζωτο Ναι   

2.1.8         Διακορική απόσταση 58 – 75.5mm                                               

2.1.9 Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας -15 έως +60 °C   
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2.1.10         Συντελεστής λυκόφωτος        20.5   

2.1.11 Οπτικό πεδίο στα 1000m 110m (60o)   

2.2 Τηλεσκόπιο Ναι   

2.2.1 Διόπτρα τηλεσκοπίου επίγειας παρατήρησης, Ποσότητα: ένα (1) 

2.2.1α Διόπτρα με γωνία 45ο  Ναι   

2.2.1β Διάμετρος αντικειμενικού φακού 95mm   

2.2.1γ Ελάχιστη απόσταση εστίασης <5mm   

2.2.1δ Πολυεπιστρωμένα οπτικά Ναι   

2.2.1ε Οπτικό πεδίο στα 1000m 
35-19m 

κατ΄ελάχιστο 
  

2.2.1στ Αντικειμενικός φακός με φθοριούχο γυαλί Ναι   

2.2.1ζ 
Διπλός εστιαστής με δυνατότητα 
μικρομετρικής εστίασης 

Ναι   

2.2.1η 
Εισελκόμενο (προεκτεινόμενο) κάλυμμα 
σκίασης -δρόσου 

Ναι   

2.2.1θ Δυνατότητα προσαρμογής σε τρίποδα Ναι   

2.2.1ι Μέγιστο βάρος 2,200gr   

2.2.1ια Αδιάβροχο, πεπληρωμένο με ξηρό άζωτο Ναι   

2.2.1ιβ 
Θήκη του ίδιου κατασκευαστή, συμβατή με 
τη διόπτρα 

Ναι   

2.2.2 Προσοφθάλμιο, Ποσότητα: ένα (1) 

2.2.2α 
Συμβατό και του ίδιου κατασκευαστή με τη 
διόπτρα 

Ναι   

2.2.2β 
Ρυθμιζόμενη δυνατότητα μεγέθυνσης (σε 
συνδυασμό με τη διόπτρα) 

23-70x κατ' 

ελάχιστον 
  

2.2.2γ Μέγιστο βάρος 
850g κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.2.2δ Αντάπτορας προσοφθάλμιου για digiscoping Ναι   
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με φωτογραφική μηχανή 

2.2.2ε 

Αντάπτορας προσοφθάλμιου για digiscoping 

με κινητό τηλέφωνο συμβατός με τον υπό 

προμήθεια προσοφθάλμιο και κινητό 

Samsung S6/6s 

Ναι   

2.2.2στ 
Universal αντάπτορας τηλεσκοπίου για 

digiscoping με κινητό τηλέφωνο (2 τεμάχια) 
Ναι   

2.2.3 Τρίποδο για διόπτρα, Ποσότητα: ένα (1) 

2.2.3α Πανοραμική κίνηση και στρέψη                        Ναι   

2.2.3β Υλικό Ανθρακονήματα   

2.2.3γ Καθ.βάρος                                                                     <2500gr   

2.2.3δ Μέγιστο ύψος 
184cm κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.2.3ε Ελάχιστο ύψος:                       70cm το μέγιστο   

2.2.3στ Περιστροφή (Paning):                360ο   

2.2.3ζ Ανύψωση (Tilting):                      90ο    

2.2.3η 

Επιμήκης πλάκα εξισορρόπησης 

τηλεσκοπίου, συμβατή με το υπό προμήθεια 

τρίποδο 

Ναι   

2.3 Φωτογραφική Μηχανή & Φακός     

2.3.1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.1α Ενεργά pixel  
26.2MP κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.3.1β Ευαισθησία ISO  100-40000   

2.3.1γ Φίλτρο πρωτευόντων χρωμάτων Ναι   

2.3.1δ Ενσωματωμένο χαμηλοπερατό φίλτρο Ναι   

2.3.1ε Εστιακή απόσταση  

1,6x της εστιακής 

απόστασης του 

φακού  
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2.3.1στ 
Αυτόματη εστίαση (AF)  9 σημείων AF τύπου 

σταυρού 
Ναι   

2.3.1ζ Eύρος λειτουργίας AF 
45 σημεία κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.3.1η 
Αυτόματη ή χειροκίνητη  επιλογή Σημείου 

AF  
Ναι   

2.3.1θ 
Δυνατότητα χειροκίνητης εστίασης μέσω 

του φακού 
Ναι   

2.3.1ι Εύρος Φωτομέτρησης  EV 0-20     

2.3.1ια Διόρθωση Έκθεσης  +/-3 EV    

2.3.1ιβ Αυτόματη Οριοθέτηση Έκθεσης  +/-3 EV    

2.3.1ιγ Τύπος κλείστρου 

Ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενο  

εστιακού 

επιπέδου  

  

2.3.1ιδ Ταχύτητα  30-1/4000 δευτ.    

2.3.1ιε Ενσωματωμένο Φλας  Ναι   

2.3.1ιστ X-Sync  1/180 δευτ.    

2.3.1ιζ Συνεχής Λήψη  
Έως 6.5 fps στα 

26.2MP 
  

2.3.1ιη Ταυτόχρονη Εγγραφή Εικόνων RAW+JPEG  Ναι   

2.3.1ιθ Εγγραφή video  HD 1080   

2.3.1κ Ενσωματωμένο GPS & WiFi Ναι   

2.3.1κα 
Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη 

Μπαταρία Ιόντων Λιθίου  
Ναι   

2.3.1κβ Μέγιστο βάρος 800g   

2.3.1κγ Μέσα αποθήκευσης  
Κατ' ελάχιστον 

SD/SDHC 
  

2.3.1κδ Δυνατότητα σύνδεσης με USB Ναι   
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2.3.1κε 
Ενισχυμένο λουρί λαιμού μεταφοράς 

φωτογραφικής μηχανής 
Ναι   

2.3.2 Φακός φωτογραφικής μηχανής, Ποσότητα : Ένας (1) 

2.3.2α 
Συμβατός και του ίδιου κατασκευαστή με 

την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (2.1) 
Ναι   

2.3.2β Εστιακή απόσταση 24-105mm   

2.3.2γ Διάφραγμα F/3.5-5.6   

2.3.2δ 
Γωνία θέασης (οριζόντια, κατακόρυφα, 

διαγώνια) 

74°-19o 20’, 53o-

13o,  

84o-23o20’ 

  

2.3.2ε Ελάχιστη απόσταση εστίασης  0,4 m    

2.3.2στ Σταθεροποιητής εικόνας 4 στοπ   

2.3.2ζ Διάμετρος φίλτρου  77mm   

2.3.2η Μέγιστο βάρος  525g   

2.3.2θ Σταθεροποιητής εικόνας                                            4 στοπ   

2.3.2ι Πληροφορίες απόστασης Ναι   

2.3.2ια  Μηχανισμός AF STM   

2.3.3 Φακός φωτογραφικής μηχανής  telephoto zoom, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.3α 
Συμβατός με την ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή (2.1) 
Ναι   

2.3.3β Εστιακή απόσταση 60-600mm   

2.3.3γ Διάφραγμα F/4.5-6.3   

2.3.3δ Γωνία θέασης 39.6o - 4.1°   

2.3.3ε Ελάχιστη απόσταση εστίασης  60-260εκ    

2.3.3στ Διάμετρος φίλτρου  105mm   

2.3.3ζ Μέγιστο βάρος  2700g   

2.3.3η Κυκλικό πολωτικό φίλτρο 105mm, συμβατό Ναι   
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με τον υπό προμήθεια φακό, Περιστροφικό, 

Με αντιστατική, υδροφοβική και επίστρωση 

και ανθεκτικότητα σε εκδορές 

2.3.4 Εξοπλισμός για μεταφορά φωτογραφικής μηχανής, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.4α 
Δυνατότητα μεταφοράς στην πλάτη 

(σακίδιο) 
Ναι   

2.3.4β 

Προσαρμοζόμενος εσωτερικός χώρος με 

ενισχυμένο μαλακό περίβλημα για 

προστασία 

Ναι   

2.3.4γ 

Πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο των 

φωτογραφικών μηχανών και των φακών από 

4 σημεία 

Ναι   

2.3.4δ 
Η ζώνη μέσης μετατρέπεται σε ζώνη 

εργαλείων με παρεχόμενα αξεσουάρ Ναι   

2.3.4ε Εξωτερικές Διαστάσεις 36x22x 52cm   

2.3.4στ Εσωτερικές Διαστάσεις 30x16x 44cm 
 

 
 

2.3.4ζ Διαστάσεις χώρου  για laptop 29x2.2x37cm   

2.3.4η Βάρος Έως 2,9kg   

2.3.5 Τρίποδο, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.5α Βάρος                         Έως 1,28 kg   

2.3.5β Μέγιστο Φορτίο 10kg   

2.3.5γ Υλικό  Ανθρακονήματα   

2.3.5δ Μέγιστο ύψος 
159cm κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.3.5ε Ελάχιστο ύψος      Έως 15cm   

2.3.6 Κεφαλή για τρίποδο, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.6α Εύρος κάθετης στρέψης -25°/+90°   
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2.3.6β Εύρος οριζόντιας στρέψης -90°/+30°   

2.3.6γ Πανοραμική περιστροφή 360°   

2.3.6δ Υλικό Αλουμίνιο   

2.3.6ε Τύπος πλακιδίου στήριξης 030-14   

2.3.6στ Γρήγορη απασφάλιση Ναι   

2.4 Κάρτα μνήμης SD, Ποσότητα: τρία (3) 

2.4.1 
Κάρτα μνήμης SD χωρητικότητας 64GB, 

τύπου CFast 2.0 (3 τεμάχια) Ναι   

2.5 Μπαταρία και φορτιστής για φωτογραφική μηχανή 

2.5.1 

Επιπλέον μπαταρία των ίδιων 

προδιαγραφών και του ίδιου κατασκευαστή 

με την ενσωματωμένη της υπό προμήθεια 

φωτογραφικής μηχανής (2.3.1) 

Ναι   

2.5.2 
Φορτιστής συμβατός με την υπό  προμήθεια 

φωτογραφική μηχανή (2.3.1) 
Ναι   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

Για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας   

Οικονομική 

προσφορά 

(χωρις ΦΠΑ 

24%) (€) 

Μονάδα Ποσότητα 

Σύνολο 

(χωρίς ΦΠΑ 

24%) (€) 

Σύνολο 

(με ΦΠΑ 

24%) (€) 

1  
     

2  
     

3  
     

4  
     

5  
     

6  
     

  
     

  
     

 
 

     

 Σύνολο       

       

 

Υπογραφή / Σφραγίδα υποψήφιου αναδόχου 
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