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Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής από αέρος με χρήση μη
επανδρωμένων μονάδων UAVs των καταστροφών, σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από
την πυρκαγιά της 10.9.2016 στη Θάσο και διάθεση φωτογραφιών πολύ υψηλής ανάλυσης σε
ψηφιακή μορφή, στο προβολικό σύστημα της Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των
παραδοτέων στο σύστημα καταγραφής των βλαβών στην ΔΑΕΦΚ», στο Ινστιτούτο
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22-04-2005).
1.3 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.5 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
1.6 Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07-04-2014).
1.7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
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1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων»
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5 Οικ.26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικής
Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.6 Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού
ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους
Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1.

2.
3.

4.

Τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/07-02-1979) «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, εφαρμοζόμενες αναλογικά.
Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30-07-1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
και ισχύει.
Τον προϋπολογισμό του έργου 2000ΣΕ06900025 της ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ 2016 «Δωρεάν κρατική
αρωγή για επισκευές και ανακατασκευές κτιρίων από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις
στον Ελλαδικό χώρο καθώς και προμήθεια λυομένων» και το γεγονός ότι η προς διάθεση πίστωση
καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προυπολογισμό προυπολογισμό αυτού του ενάριθμου έργου και
η εκταμίευση της θα γίνεται εντός των ορίων της ετήσιας πίστωσης του έργου.
Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 4180/Α38/14-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΚΝ4653ΟΞ-8ΨΥ) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης εννέα χιλιάδων τριακοσίων
εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών #9.374,40€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
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σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2000ΣΕ06900025 της ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ 2016 για παροχή
υπηρεσιών καταγραφής από αέρος των καταστροφών από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Θάσο.
5. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./14-09-2016 Πρωτογενές Αίτημα (που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, με τον
υπ’ αριθμ. Α.Δ.Α.Μ. 16REQ005085521), για την εκτέλεση του έργου: «Ανάθεση εκτέλεσης του
έργου: «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής από αέρος με χρήση μη επανδρωμένων μονάδων UAVs
των καταστροφών, σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 10.9.2016 στη
Θάσο και διάθεση φωτογραφιών πολύ υψηλής ανάλυσης σε ψηφιακή μορφή στο προβολικό
σύστημα της Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των παραδοτέων στο σύστημα καταγραφής των
βλαβών στην ΔΑΕΦΚ».
6. Το γεγονός ότι για την ακριβή και άμεσα αναγκαία καταγραφή της πληγείσας περιοχής από την
πρόσφατη πυρκαγιά στην Θάσο, στο προβολικό σύστημα της Ελλάδος, προκειμένου να τηρηθεί
από την ΔΑΕΦΚ ηλεκτρονικό αρχείο των πληγείσων περιοχών, είναι απαραίτητη η καταγραφή από
αέρος των καταστροφών με χρήση μη επανδρωμένων μονάδων UAVs.
7. Το γεγονός ότι απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της ΔΑΕΦΚ στη
δημιουργία του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού αρχείου.
8. Την από 15-09-2016 οικονομική προσφορά που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας το Ινστιτούτο
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).
9. Την από 14-09-2016 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση
επιτροπής παραλαβής του παραπάνω έργου.
10. Το από 15-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

2.
3.

4.

5.

Αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής από αέρος με χρήση μη
επανδρωμένων μονάδων UAVs των καταστροφών, σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από την
πυρκαγιά της 10.9.2016 στη Θάσο και διάθεση φωτογραφιών πολύ υψηλής ανάλυσης σε ψηφιακή
μορφή, στο προβολικό σύστημα της Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των παραδοτέων στο
σύστημα καταγραφής των βλαβών στην ΔΑΕΦΚ», στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής,
Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Ο σκοπός του έργου είναι: α) η καταγραφή από αέρος με χρήση μη επανδρωμένων μονάδων UAVs
των καταστροφών, σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές σε κτίρια, από την πυρκαγιά της
10.9.2016 στη Θάσο, β) η διάθεση φωτογραφιών πολύ υψηλής ανάλυσης σε ψηφιακή μορφή στο
προβολικό σύστημα της Ελλάδας, γ) η ενσωμάτωση των παραδοτέων στο σύστημα καταγραφής
των βλαβών στην ΔΑΕΦΚ και δ) η σύνταξη προδιαγραφών για το σύνολο της διαδικασίας
ολοκλήρωσης τεχνολογιών UAVs, στην καθημερινή πρακτική του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων
ευρώ και σαράντα λεπτών #9.374,40€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και βαρύνει τις
πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του ΕΕ. 2000ΣΕ06900025 της ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ 2016
«Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές και ανακατασκευές κτιρίων από πλημμύρες, πυρκαγιές και
κατολισθήσεις στον Ελλαδικό χώρο καθώς και προμήθεια λυομένων».
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου
από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
Τυχόν κρατήσεις για τρίτους βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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6.

7.
8.
9.
10.

Ο Ανάδοχος εξαιρείται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όταν παρέχει υπηρεσίες προς τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5072/27-01-2006 απόφαση της Δ.Ο.Υ.
Α΄ Αθηνών.
Ο Ανάδοχος για την εξόφλησή του πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία (Δ/νση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Νόμιμο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση ενημερότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (του απασχολούμενου προσωπικού).
Ορίζουμε τριμελή επιτροπή παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
1. Φώτης Διαμαντόπουλος, κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ., ως Πρόεδρος,
2. Ελισσάβετ Λυμπεροπούλου, κλάδου ΠΕ Τοπ. Μηχ., ως μέλος και
3. Ηρακλής Χασάπης, κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ., ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μαρία Αργυρού, κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ., ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Γιαννέλος, κλάδου ΠΕ Τοπ. Μηχ., ως μέλος και
3. Άγγελος Σαριδάκης, κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ., ως μέλος.
Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προσέλθει άμεσα στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας τα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.diavgeia.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στις
ιστοσελίδες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
Η από 15-09-2016 οικονομική προσφορά που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας το Ινστιτούτο
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και
ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Η οικονομική προσφορά του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπ.Υ.Με.Δι.
3- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4- Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5- Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
6 - Μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
(δια του Προέδρου κ. Φ. Διαμαντόπουλου)
Β. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Κ.118 10 Αθήνα
ΑΦΜ 090050779, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών
Τηλ: 210 3490000, fax: 210 3490120
http://www.noa.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Γ. Λουβερδή
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