
Θέμα:	   	  Ανακοίνωση	  πρόθεσης	  ανάθεσης	  προμήθειας	  δέκα	  εννέα	  (19)	  Αντλιών	  	  με	  τον	  
συνοδευόμενο	   εξοπλισμό	   τους	   το	   καθένα,	   για	   	   τις	   ανάγκες	   του	   προγράμματος	  
CiProEffect	   που	  υλοποιεί	   η	   ΠΕΔ	  Δυτικής	  Ελλάδας,	  συνολικού	  ποσού	  5985,00€,	  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. 319γ/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 77Ψ4ΟΚΣ1-ΝΑ8)

• 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

• 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.
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• 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) Αυτόνομων 

Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό τους το καθένα, για  τις ανάγκες του 

προγράμματος CiProEffect που υλοποιεί  η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού 5985,00€, 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) Αυτόνομα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα (αντλίες) με τον συνοδευόμενο 
εξοπλισμό τους σύμφωνα με τα εξής Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

• Πρόκειται  για φορητό, αυτόνομο, βενζινοκίνητο, αντλητικό συγκρότημα πυροσβεστικού 
τύπου με όλα τα παρελκόμενά του.

• Ως παρελκόμενα ορίζονται  σωλήνες αναρρόφησης (μυζητικά) συνολικού  μήκους έξι  (6) 
μέτρων με ημισυνδέσμους τύπου STORZ των 65mm και ένα φίλτρο αναρρόφησης 
(ράντιστρο) με ανάλογο ημισύνδεσμο.

• Το φορητό αντλητικό συγκρότημα να είναι  κατασκευασμένο από γνωστά εργοστάσια 
εξειδικευμένα στην παραγωγή τέτοιων συγκροτημάτων.

• Να διαθέτει  βενζινοκινητήρα σταθερά προσαρμοσμένο στην αντλία για την κίνησή της και 
να φέρει μεταλλικό πλαίσιο για τη μεταφορά του.

• Ο κινητήρας να είναι βενζινοκίνητος, τετράχρονος, αποδίδοντας ισχύ άνω των 4 KW. 
• Να φέρει  χειροκίνητο σύστημα εκκίνησης με τράβηγμα σχοινιού, το οποίο να έχει αυτόματη 

επαναφορά με ελατήριο.
• Η αντλία να είναι  φυγοκεντρική, μονοβάθμια με κέλυφος και  στροφεία κατασκευασμένα 

από  κράμα αλουμινίου  ή χυτοσιδήρου ανθεκτικά σε οξείδωση και  με άξονα από  ανοξείδωτο 
χάλυβα. Η στεγανοποίηση του άξονα να γίνεται με υλικό που δεν απαιτεί  συντήρηση. Να 
φέρει  στόμιο αναρρόφησης με STORZ των 45mm και  στεγανό πώμα. Να έχει  ικανότητα 
άντλησης νερού από βάθος τουλάχιστον τριών μέτρων.

• Το αντλητικό συγκρότημα να έχει  παροχή τουλάχιστον 400 Lit/min σε πίεση 3,2 bar και 
1,5m γεωδετικό ύψος αναρρόφησης.

• Το βάρος του συγκροτήματος να είναι μέχρι 50 κιλά.
       ΕΠΙΣΗΣ, προαιρετικά, ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ:

•  Κλειδιά για τη σύσφιξη ταχυσυνδέσμων τύπου  STORZ. Δύο (2) τεμ. Από κάθε είδος 
κλειδιού.

• Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π. με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% EPDM, εμβαπτισμένοι 
σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με το DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο 
Ευρωπαϊκό  Εθνικό πρότυπο), χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 65mm, μήκους 15m έκαστος, 
με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ- 65 σε κάθε άκρο.
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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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