
 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΕΩΣ  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ 
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 

8. Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών και την  
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.». 

9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

10. Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

11. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Οίτης (ΦΕΚ  78/Β/2004). 

12. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ  
1926/Β/2004). 

13. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών 
μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ 1890/Β/2004). 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

  

Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης  
Ταχ. Κωδ. : 35016, Ν. Φθιώτιδας 

Τηλ./Fax : 22310 59007 
Email               : oiti@otenet.gr 
Πληροφορίες : Ευαγγελία Δόντα 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Λουτρά Υπάτης, 7/10/2014 

Αρ. Πρωτ.: 457  
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14. Την υπ’ αρ. οικ. 172905/26-10-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση 
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» με κωδικό MIS 357413 στον Άξονα Προτεραιότητας 5 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ» (κωδικός ΣΑΕ : 2011ΣΕ07580155). 

15. Το Υποέργο 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της Πράξης με 
τίτλο «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθ. οικ. 128800/25-07-2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και με το 
υπ’ αριθ. 91/29-08-2014 Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Οίτης. 

16. Το υπ’ αριθ. 92/02-10-2014 Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Οίτης που αφορά την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη σύσταση της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, κοινοπραξίες ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07, και είναι εγκατεστημένα σε χώρα 
της Ε.Ε να εκδηλώσουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον 
συνοδευόμενο από Προσφορά για την προμήθεια: 

 τεσσάρων (4) φορητών πομποδεκτών  

 τριών (3) κεραιών (μία βάσης και δύο οχήματος) 

 δύο (2) πομποδεκτών οχήματος 

 ενός (1) σταθμού βάσεως 

με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της 
παρούσας πρόσκλησης.  

1. Δικαίωμα συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ενώσεις φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων, που έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, 
των οποίων το αντικείμενο προσιδιάζει στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. 

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά του 
προσφέροντος (βλ. Παράρτημα ΙΙ) 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης), με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 

 Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων της προσφοράς  

3. Χρονοδιάγραμμα:  

Η διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

4. Κριτήριο κατακύρωσης:  

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με κριτήριο 
την οικονομικότερη προσφορά. 
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5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και θα βαρύνει την Πράξη με τίτλο: «Προστασία και Διατήρηση  
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – 
ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό ΣΑΕ : 2011ΣΕ07580155. 

6. Τρόπος πληρωμής:  

Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ μετά την παραλαβή των παραδοτέων. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει 
µε επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομα/επωνυμία του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, 
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, κ.λ.π.). 

7. Διαδικασία συμμετοχής:  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με 
συστημένη επιστολή στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση: Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας, 
Τ.Κ. 35016, μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. (Πληροφορίες: κα. 
Ευαγγελία Δόντα, Τηλέφωνο Επικοινωνίας/Φαξ: 22310 59007, e-mail: oiti@otenet.gr). Οι προσφορές που 
κατατίθενται μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται ούτε 
αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία 
υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τουλάχιστον δύο (2) μήνες 
από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί για δεκαπέντε (15) ημέρες στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στα Λουτρά Υπάτης Ν. Φθιώτιδας, στην ιστοσελίδα 
του Φορέα Διαχείρισης (www.oiti.gr) καθώς και στον ιστοχώρο του Φορέα στη “Δι@ύγεια’’. 

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι 
εμπιστευτική. 

8. Υπογραφή σύμβασης:  

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση που θα 
καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Ο προσφέροντας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια 
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο 
Ανάδοχος να παρουσιαστεί για την υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, 
η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 
προσφέροντα.  

 

Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Αντωνία Γαλανάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να φέρουν όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις τύπου που έχουν θεσπιστεί με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως το Π.Δ. 
44/2002 και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/5/ΕΚ. Επίσης θα πρέπει να φέρουν επάνω τους όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία όπως αυτά ορίζονται από την νομοθεσία για την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών και να συνοδεύονται από όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη χρήση του εξοπλισμού. Κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 1555/3-1-2002 (ΦΕΚ 47/Β). 

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001. 
Αντίγραφο του πιστοποιητικού πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά. 

Όλοι οι πομποδέκτες θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE και να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης 
(Declaration of Conformity). Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι τα προβλεπόμενα από την Ελληνική 
νομοθεσία και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα ETSI. 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει απαραιτήτως να είναι επαγγελματικής κατηγορίας ώστε να ενταχθούν 
στο νέο ραδιοδίκτυο του Φ.Δ. Συνεπώς θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η Ε.Ε.Τ.Τ. 

για την έκδοση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου. 

Οι πομποδέκτες θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για πλήρη 
λειτουργία και συντονισμένοι  στη συχνότητα που θα εκχωρηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία θα κοινοποιηθεί 
στον ανάδοχο με μέριμνα του Φ.Δ. Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν επί ποινή αποκλεισμού ότι 
αναλαμβάνουν να συνδράμουν τον Φ.Δ. στη σύνταξη και υποβολή της σχετικής αίτησης προς την Ε.Ε.Τ.Τ., 
η πληρωμή της οποίας καθώς και η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής θα βαρύνουν τις πιστώσεις της Πράξης 
με τίτλο: «Προστασία και Διατήρηση  Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. 

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό ΣΑΕ : 2011ΣΕ07580155. 

Στις τιμές μονάδος θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα προσφερόμενα υλικά  καθώς και η 
εργασία τοποθέτησης, εγκατάστασης και συντονισμού ώστε το όλο ραδιοδίκτυο να παραδοθεί πλήρες, 
έτοιμο προς λειτουργία. Στην τιμή μονάδος θα περιλαμβάνεται επίσης το κόστος των εγγυήσεων, των 
πιστοποιητικών και εγκρίσεων που θα συνοδεύουν τα υλικά, των προσπέκτους και οδηγιών λειτουργίας 
χρήσης και συντήρησης των υλικών. Στις προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος εγγύησης των συσκευών ο 
οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών. 

Με τις προσφορές να κατατεθούν τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων υλικών 

από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 
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ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ 
 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο φορητός πομποδέκτης θα πρέπει: 

 Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, ισχυρής κατασκευής και μικρού μεγέθους.   

 Να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή 

 Στην πρόσοψή του να έχει ενσωματωμένο ισχυρό μεγάφωνο 

 Να διαθέτει τα ανάλογα κομβία ON/OFF-VOLUME και επιλογής διαύλων 

 Να έχει φωτεινή ένδειξη λήψης και εκπομπής καθώς και άλλων απαραιτήτων για την λειτουργία του 
ενδείξεων 

 Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου Li-Ion χωρητικότητας τουλάχιστον 2000mAh, 
από επιτραπέζιο αυτόματο ταχυφορτιστή,  στήριγμα ζώνης και εύκαμπτη κεραία 

 Να παραδοθεί πλήρης για άμεση λειτουργία 

 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες λειτουργίας  : 136-174MHz 
Αριθμός διαύλων  : τουλάχιστον 16 
Διαυλοποίηση   : Αναλογικό 12,5/25KHz   

Διαστάσεις   : μικρότερες από 55(W) x 118(H) x 32(D) mm με τον προσφερόμενο                
                                                       συσσωρευτή 
Βάρος        : μικρότερο από 280gr με τον προσφερόμενο συσσωρευτή 
Θερμοκρασία λειτουργίας : -20°C έως +55°C 
Ισχύς εξόδου RF  : 5W  
Ισχύς AF   : τουλάχιστον 600mW για 5% παραμόρφωση. 
 

 

Λειτουργικές δυνατότητες: 

 Κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση CTCSS  / DCS 

 Σάρωση διαύλων (SCAN) 

 Σύστημα VOX 

 Κύκλωμα εξοικονόμησης ενέργειας (Battery Saver) 

 Ο πομποδέκτης να δέχεται με απλή βυσμάτωση εξωτερικό μικρομεγάφωνο 
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ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο πομποδέκτης οχήματος θα πρέπει: 

 Να είναι τελευταίας τεχνολογίας πολύ ισχυρής κατασκευής για μέγιστη μηχανική αντοχή 

 Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους και όλοι οι χειρισμοί ένδειξης και το μεγάφωνο να βρίσκονται 
στην πρόσοψη του πομποδέκτη 

 Όλες οι ενδείξεις (αριθμός διαύλου, κατάσταση συσκευής κ.τ.λ.) να εμφανίζονται στην ενσωματωμένη 

οθόνη 

 Να δέχεται με απλή βυσμάτωση εξωτερικό μεγάφωνο 

 Να συνοδεύεται από βάση στήριξης στο όχημα, μικρόφωνο χειρός με σπιράλ καλώδιο, κεραία οχήματος 
λ/4 με μαγνητική βάση στήριξης, μεταλλική με κατάλληλο καλώδιο με βύσμα σύνδεσης, καλώδιο 
τροφοδοσίας 12VDC με ασφάλεια 

 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες λειτουργίας  : 136-174MHz 
Ισχύς εξόδου   : 25Watt 
Αριθμός διαύλων  : τουλάχιστον 16 
Διαυλοποίηση   : Αναλογικό 12,5/25KHz   

Θερμοκρασία λειτουργίας : -30°C έως +60°C 
Τάση τροφοδοσίας  : 12Volt DC ±15% 
Ισχύς AF   : Στο ενσωματωμένο μεγάφωνο 5Watt με 5% παραμόρφωση 
Ισχύς AF                                     : Στο εξωτερικό μεγάφωνο 12W τουλάχιστον με 5% παραμόρφωση 
Βάρος        : μικρότερο από 1,2Κgr 
Διαστάσεις   : μικρότερες από 155(W) x 45(H) x 130(D) mm 
 

 
Λειτουργικές δυνατότητες: 

 Κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση CTCSS  / DCS 

 Σάρωση διαύλων (SCAN) 

 Αποστολή ταυτότητας (ANI) 

 Αχρήστευση λειτουργίας πομποδέκτη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας (STUN ή KILL κλπ) 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΕΩΣ 
 

 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Ο σταθμός βάσεως θα πρέπει: 

 Να είναι τελευταίας τεχνολογίας πολύ ισχυρής κατασκευής για μέγιστη μηχανική αντοχή  

 Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους και όλοι οι χειρισμοί ένδειξης και το μεγάφωνο να βρίσκονται 
στην πρόσοψη του πομποδέκτη.  

 Να δέχεται με απλή βυσμάτωση εξωτερικό μεγάφωνο. 

 Όλες οι ενδείξεις (αριθμός διαύλου, κατάσταση συσκευής κ.τ.λ.) να εμφανίζονται στην ενσωματωμένη 

οθόνη 
Ο πομποδέκτης βάσεως θα συνοδεύεται από: 

 μικρόφωνο χειρός με σπιράλ καλώδιο 

 κατάλληλο τροφοδοτικό 230VAC / 13.6VDC – 9A συνεχούς λειτουργίας, τεχνολογίας Switching  με 

ενσωματωμένο αυτόματο κύκλωμα φόρτισης και μεταγωγής σε εφεδρική τροφοδοσία 

 κάθετη κεραία τύπου μαστιγίου 2 x 5/8 με όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης και σύνδεσης 

 το απαραίτητο καλώδιο καθόδου με τους απαραίτητους συνδέσμους. 
Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα «ενσωμάτωσης» του πομποδέκτη με το τροφοδοτικό ώστε αυτά να 

αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες λειτουργίας  : 136-174MHz 
Ισχύς εξόδου   : 25Watt 
Αριθμός διαύλων  : τουλάχιστον 16 
Διαυλοποίηση   : Αναλογικό 12,5/25KHz   

Θερμοκρασία λειτουργίας : -30°C έως +60°C 
Τάση τροφοδοσίας  : 12Volt DC ±15% 
Ισχύς AF   : Στο ενσωματωμένο μεγάφωνο 5Watt με 5% παραμόρφωση 
Ισχύς AF                                     : Στο εξωτερικό μεγάφωνο 12W τουλάχιστον με 5% παραμόρφωση 
Βάρος        : μικρότερο από 1,2Κgr. 
Διαστάσεις   : μικρότερες από 155(W) x 45(H) x 130(D) mm 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

<<Στοιχεία Αιτούντος>> 
<<Πόλη,>> <<Ημ/νία>> 
Προς: 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 
Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης 
35100 Λαμία 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΗΣ/ΤΟΥ…………………………………………………………………………. 

για την υλοποίηση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΕΩΣ. 

Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΕΩΣ, με προσφερόμενη τιμή <<ολογράφως>> ευρώ (#.###,## €), συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική περιγραφή, δηλώνοντας 

ταυτόχρονα ότι ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα: 
 
Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά του 

ενδιαφερομένου (βλ. Παράρτημα ΙΙ), 

 Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης για την οποία είναι ενήμερος 

 Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων της προσφοράς 

 

 
Ο/H Αιτών/-oύσα 
(Υπογραφή-Σφραγίδα 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

 Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3) 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι, έλαβα γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 

και ότι: 

 έλαβα γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, 

 δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς προμηθειών – υπηρεσιών του δημοσίου τομέα για οποιοδήποτε λόγο, 

 μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο 

επιμελητήριο, 

 δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/07 αδικήματα, ούτε τελώ σε κάποια από τις 
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.Δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης), 

 παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, ιδίως της 
αναβολής ή της ακύρωσης του έργου και του διαγωνισμού.  

Ημερομηνία:     /    /2014 
Ο Δηλών 

 
(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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