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Θέμα:  Συμπληρωματικά στοιχεία-δ

εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο παραδοτέο 4.1.2 του έργου με
Borders» ειδικότερα α)Δυο πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου SUV
(CPV:34113100-3), β) συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAS) (CPV:35613000
με παρελκόμενα, σχετικό εξοπλισμό και εκπαίδευση δυο χρηστών για την απόκτηση άδειας 
χειριστή, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (50700
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 
Σχετ: Η προκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού με συνημμένο τεύχος διακήρυξης 01/18 
(ΑΔΑΜ:18PROC003968111,ΑΔΑ:6Χ0ΗΟΡ1Υ
 
 
Διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
ΣμηΕΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω απαιτήσεις
να περιλαμβάνονται-περιγράφονται
παρελκόμενα-σχετικός εξοπλισμός-υπηρεσίες εκπαίδευσης
 
Εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ
 

1. Το πιστοποιημένο & αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. εκπαιδευτικό κέντρο χειριστών ΣμηΕΑ, 
πρέπει για την ελαχιστοποίηση του κόστους μετακίνησης των 
χωρική ενότητα της έδρας της Αποκεντρωμένης δηλαδή στο Ν. 

2. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θ
ΣμηΕΑ  

3. Να προσφέρεται η ειδικότητα πτήσεων με 
κέντρο να είναι αδειοδοτημένο για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παράσχει υπηρεσί
εκπαίδευσης για ειδικότητα BVLOS

4. Το εκπαιδευτικό κέντρο να είναι πιστοποιημένο για υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

5. Τα κόστη των παραβόλων για την συμμετοχή 
πραγματοποιηθούν μετά την
άδειας χειριστή (αναλόγως της απαιτούμενης κατηγορίας βάσει του προσφερομένου τύπο
θα περιλαμβάνονται στο κόστος της προσφοράς
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διευκρινίσεις σχετικά με το τμήμα β του 

εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο παραδοτέο 4.1.2 του έργου με το ακρωνύμιο «We Cross 
ειδικότερα α)Δυο πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου SUV

3), β) συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAS) (CPV:35613000
με παρελκόμενα, σχετικό εξοπλισμό και εκπαίδευση δυο χρηστών για την απόκτηση άδειας 

ολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (50700
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σχετ: Η προκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού με συνημμένο τεύχος διακήρυξης 01/18 
ΑΔΑ:6Χ0ΗΟΡ1Υ-ΣΤΑ) 

ν παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας χειριστή 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω απαιτήσεις, οι οποίες και θα πρέπει να πληρούνται και 

περιγράφονται στην τεχνική προσφορά για το τμήμα του διαγωνισμού 
υπηρεσίες εκπαίδευσης: 

πόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ 

νο & αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. εκπαιδευτικό κέντρο χειριστών ΣμηΕΑ, 
πρέπει για την ελαχιστοποίηση του κόστους μετακίνησης των εκπαιδευομένων να

της έδρας της Αποκεντρωμένης δηλαδή στο Ν. Θεσσαλον
κπαίδευσης θα καλύπτει τις κατηγορίες UAS Pilot ανάλογα με το προσφερόμενο 

Να προσφέρεται η ειδικότητα πτήσεων με επέκταση οπτικής επαφής (ΕVLOS)
κέντρο να είναι αδειοδοτημένο για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παράσχει υπηρεσί

BVLOS.  
Το εκπαιδευτικό κέντρο να είναι πιστοποιημένο για υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ISO 

Τα κόστη των παραβόλων για την συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν μετά την θεωρητική εκπαίδευση καθώς και το κόστος
άδειας χειριστή (αναλόγως της απαιτούμενης κατηγορίας βάσει του προσφερομένου τύπο
θα περιλαμβάνονται στο κόστος της προσφοράς. 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

        Μελέτιος Μιχαηλίδης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
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το τμήμα β του διαγωνισμού προμήθειας 

το ακρωνύμιο «We Cross 
ειδικότερα α)Δυο πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου SUV-JEEP (1400cc-1600cc) 

3), β) συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAS) (CPV:35613000-4) 
με παρελκόμενα, σχετικό εξοπλισμό και εκπαίδευση δυο χρηστών για την απόκτηση άδειας 

ολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (50700€) 

Σχετ: Η προκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού με συνημμένο τεύχος διακήρυξης 01/18 

για την απόκτηση άδειας χειριστή 
θα πρέπει να πληρούνται και 

τμήμα του διαγωνισμού ΣμηΕΑ-

νο & αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. εκπαιδευτικό κέντρο χειριστών ΣμηΕΑ, θα 
εκπαιδευομένων να βρίσκεται στην 
Θεσσαλονίκης. 

τει τις κατηγορίες UAS Pilot ανάλογα με το προσφερόμενο 

επαφής (ΕVLOS) και το εκπαιδευτικό 
κέντρο να είναι αδειοδοτημένο για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παράσχει υπηρεσίες 

Το εκπαιδευτικό κέντρο να είναι πιστοποιημένο για υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ISO 

στις θεωρητικές εξετάσεις που θα 
το κόστος για την έκδοση της 

άδειας χειριστή (αναλόγως της απαιτούμενης κατηγορίας βάσει του προσφερομένου τύπου ΣμηΕΑ) 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Μελέτιος Μιχαηλίδης 

mailto:helavra@damt.gov.gr
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