
Θέμα:	   	   Ανακοίνωση	   πρόθεσης	   ανάθεσης	   προμήθειας	   δέκα	   εννέα	   (19)	   Ασυρμάτων	  
Βάσης	   Οχήματος,	   	   δέκα	   εννέα	   (19)	   Φορητών	   Ασυρμάτων	   και	   δέκα	   εννέα	   (19)	  
εφεδρικών	  μπαταριών	   	   με	   τον	   συνοδευόμενο	   εξοπλισμό	   τους	   το	   καθένα,	   για	   	   τις	  
ανάγκες	   του	   προγράμματος	   CiProEffect	   που	   υλοποιεί	   η	   ΠΕΔ	   Δυτικής	   Ελλάδας,	  
συνολικού	  ποσού	  10.640,00€,	  πλέον	  ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Citizens for 
Improving  Civil  Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της 
Πολιτικής Προστασίας) και  ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό Ι3.32.05»
 και λαμβάνοντας υπόψη:

• Την υπ΄αριθ. 319α/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω252ΟΚΣ1-8ΚΛ)

• Τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

• Τις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

• Την Απόφαση ΈΈγκρισης της Ειδικής Αρχής Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

• Τη χρηματοδότηση του Ci-Pro Effect της Περιφερειακής ΈΈνωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας από τη 
ΣΑΕΠ 24-6-2014/3018

• Την υπ’ αριθμό  4 Συνεδρίαση, 26 Νοεμβρίου 2013 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου  της 
Περιφερειακής ΈΈνωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της στην 
υλοποίηση της Πράξης
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• Τη Συμφωνία Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) Ι3.32.05/1-4-2014 μεταξύ της Διαχειριστικής 
Αρχής του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 και 
του Επικεφαλής Εταίρου (Π.Ε.Δ. Δ.Ε.) του Ci-Pro Effect.

• Την Εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και  των λοιπών Εταίρων του Ci-Pro 
Effect.

• Το τεχνικό δελτίου (Application form), την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου Ci-Pro 
Effect και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα

• Τις διατάξεις του Ν. 56294/10.9.09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2015/17.9.09) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
ΚΕΔΚΕ – ΤΕΔΚ» 

• τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από το πρόγραμμα
• Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, άρθρο 83 
• Την Υ.Α. 35130/739/9.8.2010 –ΦΕΚ 1291/11.8.2010 

ανακοινώνει  ότι  θα προβεί  στην απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας δέκα εννέα (19) Ασυρμάτων Βάσης 

Οχήματος,  δέκα εννέα (19) Φορητών Ασυρμάτων και  δέκα εννέα (19) εφεδρικών μπαταριών  με τον 

συνοδευόμενο εξοπλισμό τους το καθένα, για  τις ανάγκες του προγράμματος CiProEffect που υλοποιεί  η 

ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού 10.640,00€, πλέον ΦΠΑ, και  καλεί  τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν τις σχετικές προσφορές τους μέχρι τις  17 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη. 

Το κριτήριο ανάθεσης των προσφορών, είναι η πλέον οικονομικότερη προσφορά. 

Συγκεκριμένα η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  που αφορά:

1. Δέκα εννέα (19) Ασυρμάτους Βάσης Οχήματος με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό τους σύμφωνα με 
τα εξής Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

• Η συσκευή VHF/FM αυτοκινήτου τελευταίας τεχνολογίας
• πολύ ισχυρής κατασκευής στρατιωτικών προδιαγραφών US MIL STD 810
•  ισχύος εξόδου πομού 25Watt, 
• περιοχή συχνοτήτων 136-174MHz, 
• ενσωματωμένο  σύστημα φίμωσης υποτόνου CTCSS, DTCS encoder/decoder και 

επιλεκτική κλήση/ταυτότητα 5 τόνων, 
• με ενσωματωμένη κεφαλή, μικρόφωνο με σπειροειδές καλώδιο σύνδεσης και διακόπτη PTT, 
• καλώδιο τροφοδοσίας με ασφάλεια επί  του θετικού πόλου και  κατάλληλους ακροδέκτες στα 

άκρα. 
 Επίσης συνοδεύεται  από κεραία οχήματος 5/8, κάθετη τύπου  μαστίγιου, ατσάλινη, με καλώδιο 
καθόδου και βύσμα σύνδεσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

•  Συχνότητες: 135-175 MHz, 
• Κέρδος: 2dBi (135-175), 
• Μέγιστη ισχύς: στους 30οC 100W
• Σύνθετη αντίσταση: 50Ω, VSWR: λιγότερο από 1.5:1, 
• ΎΎψος~1500mm
• Συνοδευόμενος από πρόγραμμα σύνδεσης με PC για συντονισμό  συχνοτήτων και  αντίστοιχο 

καλώδιο σύνδεσης.

 Ενδεικτική τιµή : 300 ευρώ µε ΦΠΑ

2. Δέκα εννέα (19) Φορητούς Ασύρματους με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τα εξής 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

• Φορητή συσκευή VHF/FM 
• με προστασία εισόδου σκόνης και νερού τελευταίας τεχνολογίας, 
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• πολύ ισχυρής κατασκευής στρατιωτικών προδιαγραφών US MIL STD 810F,
• ισχύος εξόδου πομπού 5W, 
• περιοχή συχνοτήτων 136-174 MHz, 
• ισχύς μεγαφώνου 500mW, 
• ενσωματωμένο  σύστημα φίμωσης υποτόνου CTCSS, DTCS encoder/decoder και 

επιλεκτική κλήση/ ταυτότητα 5 τόνων.
• Με πληκτρολόγιο και ψηφιακή οθόνη LCD.
• Με εύκαμπτη κεραία, άγκιστρο ζώνης, με επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή  Li-Ion, 7.2V/

2250mAh, 
• επιτραπέζιο ταχυφορτιστή και φορτιστή αυτοκινήτου. 
• Συνοδευόμενος από πρόγραμμα σύνδεσης με PC για συντονισμό  συχνοτήτων και  αντίστοιχο 

καλώδιο σύνδεσης.
  
  Ενδεικτική τιμή : 333 ευρώ με ΦΠΑ

3. Δέκα εννέα (19) εφεδρικές μπαταρίες με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τα εξής 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

• για φορητό ασύρματο Li-Ion, 7.2V/2250mAh

  Ενδεικτική τιμή : 55 ευρώ με ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τον κ. Θόδωρο Καμπέρο  
στο τηλ. 2610 270097  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο	  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ	  Π.Ε.Δ.	  ΔΥΤΙΚΗΣ	  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ	  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ	  ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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