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σειρήνων ¨

ANAKOΙΝΩΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την ¨ Προμήθεια σειρήνων ¨
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της δαπάνης για
την ¨Προμήθεια σειρήνων¨
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 17.879,21 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με
εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης
για το 2018.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α
147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών,
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ) και τους όρους και τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές για το συγκεκριμένο
αντικείμενο και γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο
μέχρι την ημέρα Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 11:00 π.μ. , στο Γραφείο Προμηθειών τα
αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.
β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.
γ) Τεχνική προσφορά.
- Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας των σειρήνων τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια, από την
ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται από τον
προμηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές.
- Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται για 10ετή τουλάχιστον υποστήριξη της συντήρησης,
της επισκευής και της επάρκειας των ανταλλακτικών.
δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι
δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η
επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο
επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της
σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 45/2018 μελέτης και ότι τα
είδη που προσφέρω τηρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει
αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
γ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη
των ανωτέρω και Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της
σύμβασης.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Γραφείο Προμηθειών, κ. Βαγγέλη Σιδερά) το
αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 11:00 π.μ., προσωπικά ή
με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για
περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προϋπολογισμού –
Λογιστηρίου- Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Αλεξανδρούπολη (στο
τηλέφωνο: 2551350214).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Αρ. Μελ.: 49 / 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση μίας
ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού με τον πίνακα αυτοματισμού της και όλα τα
απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της,
προμήθεια και εγκατάσταση τριών χειροκίνητων σειρήνων συναγερμού με τα
απαραίτητα συνοδευτικά τμήματά τους καθώς και μεταφορά ενός συγκροτήματος
ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού σε νέα θέση.
H ηλεκτροκίνητη σειρήνα και μία χειροκίνητη σειρήνα θα τοποθετηθούν στο
κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φερών.
Οι άλλες δύο χειροκίνητες σειρήνες συναγερμού θα τοποθετηθούν η μία στο κτίριο του
1ου Νηπιαγωγείου Φερών και η μία στο κτίριο του Γυμνασίου Φερών.
Οι ηλεκτροκίνητες σειρήνες στο κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φερών και στο
κτίριο του Γυμνασίου Φερών θα εγκατασταθούν πάνω σε ειδική κατασκευή
μεταλλικής βάσης πλησίον τοιχίου κτιρίου.
Η μεταφορά του συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού θα γίνει
από το κτίριο ΟΤΕ στο κτίριο του Γυμνασίου Φερών.
H ανάγκη της προμήθειας κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
5310/7/8/36-ιστ΄ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Άμυνας Αλεξανδρούπολης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των
17.879,21 € με Φ.Π.Α. και η πίστωση είναι εξασφαλισμένη στον Κ.Α 15.7135.035 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αλεξανδρούπολη 08-05-2018
-ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Συγκρότημα ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού
Το συγκρότημα ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού θα αποτελείται από τα
παρακάτω βασικά τμήματα:
1.Ηλεκτροκινητήρας
2.Ηχητικό συγκρότημα(αποτελείται από πτερωτή, σταθερό κέλυφος,
προστατευτικό πλέγμα, μεταλλικό κάλυμμα)
3.Κιβώτιο χειρισμού
4.Μεταλλικό υπόβαθρο για την τοποθέτησή της στο δάπεδο
Η ηλεκτροκίνητη σειρήνα θα τίθεται σε λειτουργία από έναν ηλεκτροκινητήρα
τριφασικό, ικανό να λειτουργήσει στο ηλεκτρικό τριφασικό δίκτυο της χώρας,
τάσεως 400V - 50Hz.
Θα διαθέτει επίσης διπλό χρονικό ασύμμετρης κυκλικής λειτουργίας.
Ηλεκτροκινητήρας

Η ηλεκτροκίνητη σειρήνα τίθεται σε λειτουργία από ένα ασύγχρονο ειδικό
τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα.
α) Είναι κάθετης έδρασης και λειτουργεί κάθετα φέροντας κατάλληλους
ένσφαιρους τριβείς χωρίς κραδασμούς
β) Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανού τύπου, προστασίας ΙΡ 55, προς
προφύλαξη από υγρασία και σκόνη της ατμόσφαιρας δεδομένου ότι εγκαθίσταται στο
ύπαιθρο
γ) Οι ακροδέκτες σύνδεσης του κινητήρα με το δίκτυο θα βρίσκονται εντός
στεγανού κουτιού με στυπιοθλίπτες για το καλώδιο σύνδεσης
δ) Είναι τριφασικός ασύγχρονος-βραχυκλωμένου δρομέα συνδεόμενος σε δίκτυο
εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 230V/400V – 50Hz κατά τρίγωνο.
ε) Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατάλληλος για την απ’ ευθείας ζεύξη με το εθνικό
δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος της ΔΕΗ, ονομαστικής τάσης 400V-50Hz.
ζ) Η ονομαστική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι της τάξης 3 έως4 hp, ώστε να
διασφαλίζεται η λειτουργία με τις διατάξεις του συστήματος τηλεχειρισμού και
παροχής.
η) Επί του ηλεκτροκινητήρα και σε εμφανές σημείο θα υπάρχει μεταλλική πλάκα
με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτροκινητήρα.
θ) Το κάτω μέρος του ηλεκτροκινητήρα θα είναι διαμορφωμένο σε επίπεδη βάση
για τη στερέωσή του με κοχλίες σε κατάλληλο μεταλλικό υπόβαθρο.
Κιβώτιο χειρισμού

α) Το κιβώτιο χειρισμού της ηλεκτροκίνητης σειρήνας θα είναι κατασκευασμένο
από μεταλλικό αντισκωριακό υλικό απολύτως στεγανό ώστε να εξασφαλίζεται η
μηχανική αντοχή του καθώς και η προστασία των εντός αυτού υπαρχόντων
οργάνων από τη σκόνη και την υγρασία.
β) Το κιβώτιο χειρισμού θα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις με σκοπό να χωρούν
όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισμού καθώς και το βοηθητικό κύκλωμα
τηλεχειρισμού χαμηλής τάσης (42V) με τον ηλεκτρονόμο και τα παρελκόμενά του,

ώστε να είναι συμβατή η όλη διάταξη με το σύστημα τηλεχειρισμού της υπηρεσίας
ΠΣΕΑ.
Το κιβώτιο χειρισμού θα περιέχει τα παρακάτω όργανα και θα έχει τις παρακάτω
προδιαγραφές:
1. Γενικό διακόπτη ζεύξης της σειρήνας με το δίκτυο
2. Αυτόματο διακόπτη με θερμικό για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα
3. Ανάλογες προς τις 3 γραμμές (τριφασικό) αυτόματες ασφάλειες (με
αυτόματη επαναφορά)
4. Κομβία χειρισμού για τα σημεία έναρξης και λήξης του συναγερμού
5. Πλήρες σύστημα γεφύρωσης όλων των μεταλλικών οργάνων και του
κιβωτίου(γείωση).
6. Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας του κιβωτίου χειρισμού πλαστικοποιημένο
και στερεωμένο σε εμφανές σημείο εντός του κιβωτίου χειρισμού.
7. Ασφάλιση του κιβωτίου χειρισμού με κλειδί
8. Το κιβώτιο θα είναι βαμμένο με κατάλληλο χρώμα
9. Το κιβώτιο στην πίσω θέση θα φέρει σύστημα αναρτήσεως σε κατακόρυφη
θέση
10.Βοηθητικό κύκλωμα χαμηλής τάσης (42V) απολύτως συμβατό για άμεση
σύνδεση στο σύστημα τηλεχειρισμού ΣΑΤ/ΗΣΣ.
Μεταλλικό υπόβαθρο

Το μεταλλικό υπόβαθρο σκοπό έχει την ανύψωση όλου του συστήματος της
σειρήνας στο επιθυμητό ύψος των 1,8m από το δάπεδο. Θα διαθέτει τρία πόδια
τουλάχιστον.
Το μεταλλικό υπόβαθρο στο πάνω μέρος θα φέρει επίπεδη πλάκα με οπές για τη
σταθερή τοποθέτηση και προσαρμογή της βάσης του ηλεκτροκινητήρα και της
σειρήνας(σύσφιξη με κοχλίες)
Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν πέλματα ικανά για την πάκτωση ή την επί δαπέδου
στερέωσή του.
Ηχητικό συγκρότημα

1.Ο πτερυγιοφόρος δίσκος του ηχητικού συγκροτήματος θα είναι
κατασκευασμένος από ελαφρύ κράμα μετάλλου, επιμελημένης κατασκευής και
βαμμένος με προστατευτική βαφή, για την πλήρη προστασία από την έκθεση στο
περιβάλλον.
2.Η περιστροφή του πτερυγιοφόρου δίσκου, επιτυγχάνεται με τον
ηλεκτροκινητήρα της σειρήνας με τον οποίο συνδέεται κατάλληλα και
περιστρέφεται εντός του σταθερού μεταλλικού κελύφους του ηχητικού
συγκροτήματος
3.Το μεταλλικό κέλυφος του ηχητικού συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένο
από ανθεκτικό ελαφρύ μέταλλο και θα υπάρχει απ’ αυτού η ένδειξη περιστροφής
της πτερωτής της σειρήνας (ενδεικτικό βέλος).
4.Το κέλυφος της σειρήνας καθώς και εσωτερικό μέρος αυτής θα προστατεύεται
από κατάλληλο μεταλλικό ανθεκτικό πλέγμα, βαμμένο κατάλληλα για να εμποδίζει
τη διείσδυση πτηνών κλπ, εντός του εσωτερικού περιστρεφόμενου μέρους της
σειρήνας.
5.Ο παραγόμενος ήχος της σειρήνας θα είναι 400-600Hz
6.Το κάλυμμα της σειρήνας θα είναι κατασκευασμένο από έλασμα συνδεόμενο
σταθερά(εφαπτόμενο ώστε να βοηθά στην αντανάκλαση του ήχου) με το κύριο
σώμα της σειρήνας, βαμμένο με 2 στρώσεις μινίου και ανθεκτικού ελαιοχρώματος
ή και από σκληρό fiberglass νέας τεχνολογίας που αντέχει περισσότερο στις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
7.Η εμβέλεια της σειρήνας, ελεγχόμενη με κατάλληλο όργανο (ντεσιμπελόμετρο)
θα δίνει τις ακόλουθες μετρήσεις:
Α. μετρήσεις προς μία κατεύθυνση σε κατάσταση νηνεμίας από τη θέση σειρήνας
Απόσταση 30m: 100-105db
Απόσταση 60m: 90-95db
Απόσταση 120m: 80-85db
Β. μετρήσεις σε σταυρό από τη θέση σειρήνας, σε κατάσταση νηνεμίας, κατά την
οποία λαμβάνονται 4 ενδείξεις οργάνων.
Μέση τιμή 240m 82db ± 2%
Μέση τιμή 500m 74db ± 2%
Βάση

1.Η βάση της σειρήνας αποτελείται από ένα τεμάχιο που συναρμολογείται και
αποσυναρμολογείται εύκολα από το μεταλλικό υπόβαθρο ώστε η σειρήνα να
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από τρία άτομα (ή και από 2 άτομα).

2.Το ύψος της σειρήνας με το υπόβαθρο και τη βάση του κινητήρα θα είναι
περίπου 2,5m και το βάρος της σειρήνας είναι περίπου 55kg.
3.Η σειρήνα και η βάση της θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά μέταλλα και
θα προστατεύονται με δύο στρώσεις μινίου και ελαιοχρώματος
4.Το κάτω μέρος της βάσης θα φέρει κατάλληλα πέδιλα για την καλή και ταχεία
στερέωσή της στο δάπεδο ή τη σταθεροποίησή της με άλλο βάρος.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ
Η ηλεκτροκίνητη σειρήνα θα πρέπει να καλύπτεται από γραπτή εγγύηση καλής
λειτουργίας πέντε (5) ετών και υποστήριξης παροχής ανταλλακτικών για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων Υπουργείων
και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας.
Επίσης θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το σύστημα Αυτόματου
Τηλεχειρισμού της υπηρεσίας ΠΣΕΑ (ΣΑΤ/ΗΣΣ).
Η ηλεκτροκίνητη σειρήνα θα συνοδεύεται από τα κάτωθι έγγραφα:
Πιστοποίηση κατά CE.
Πιστοποιητικό Π.Σ.Ε.Α. του αρμόδιου Υπουργείου. Συμβατή με το σύστημα
αυτόματου τηλεχειρισμού ΣΤΑ/ΗΣΣ.
Πιστοποιητικό ηχητικών μετρήσεων.
Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας του κιβωτίου χειρισμού.

2. Χειροκίνητη σειρήνα συναγερμού
Θα αποτελείται:
1. Από το ηχητικό συγκρότημα
2. Από το σύστημα μετάδοσης κίνησης
3. Από βάση συγκράτησης
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Αυτό είναι πνευματικό σύστημα που θα φέρει πτερωτή κινούμενη προ του σταθερού
τμήματος αυτής, ώστε ο φυγοκεντριζόμενος αέρας να παράγει τον χαρακτηριστικό
οξύ ήχο σειρήνων.
Το άνοιγμα αυτής θα φέρει μεταλλικό πλέγμα προς αποφυγή διεισδύσεως ξένων
σωμάτων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αυτό αποτελείται από χειροστρόφαλο καταλλήλου μήκους ο οποίος φέρει ειδική
χειρολαβή και θα είναι σταθερά προσαρμοσμένος προς τον κινητήριο άξονα των
οδοντωτών τροχών.
Η απαιτούμενη εφαρμογή δύναμης επί του χειροστροφάλου κατά την εκκίνηση
(από αδράνεια), θα είναι περίπου 15kg.
ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Θα είναι στιβαρή, σιδηράς κατασκευής (κατάλληλου εδράσεως) ανθεκτικής στις
ταλαντώσεις και κραδασμούς για την ασφαλή λειτουργία της σειρήνας.
Το διάστημα της σειρήνας ανέρχεται περίπου 1 μέτρο από το έδαφος μέχρι το κέντρο
του χειροστροφάλου.
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
Οι μετρήσεις επί μιας κατεύθυνσης και σε κατάσταση νηνεμίας πρέπει να δίνουν :
Απόσταση 30 μέτρα μεγαλύτερη από 90 dB
Απόσταση 60 μέτρα μεγαλύτερη από 85 Db

3. Μεταλλικοί κοιλοδοκοί, διαστάσεων 50χιλ.Χ50χιλ.Χ3χιλ.
Μεταλλικοί
κοιλοδοκοί,
διαστάσεων
50χιλ.Χ50χιλ.Χ3χιλ,
με
επίστρωση
αντισκωριακής βαφής, για την κατασκευή δύο μεταλλικών βάσεων διαστάσεων
περίπου 2,00μ.Χ2,00μ., πλησίον τοιχίου κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα
και μικροϋλικά για τις ανάγκες της ασφαλούς στήριξης
δύο ηλεκτροκίνητων
σειρήνων.
Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (συγκολλήσεις,
κοχλιώσεις, στερεώσεις επί τοιχίου) για την κατασκευή των δύο μεταλλικών βάσεων.

4. Λαμαρίνα μαύρη, διαστάσεων 2000χιλ.Χ1000χιλ.Χ3χιλ
Λαμαρίνα μαύρη ¨τύπου κριθαράκι¨, διαστάσεων 2000χιλ.Χ1000χιλ.Χ3χιλ., με
όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και μικροϋλικά για τις ανάγκες σύνδεσης και

στερέωσής της στο δώμα της μεταλλικής βάσης, όπου θα τοποθετηθεί η
ηλεκτροκίνητη σειρήνα.
Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (κοπές, κοχλιώσεις,
στερεώσεις επί του δώματος της μεταλλικής βάσης) για τη σύνδεσή της με τη
μεταλλική βάση.

5. Αποξήλωση συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού
και μεταφορά της σε νέα θέση
Εργασίες αποξήλωσης συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας από την παλιά
θέση της και μεταφορά και εγκατάστασή της σε νέα θέση με όλα τα απαιτούμενα
υλικά, μικροϋλικά και καλωδιώσεις για την πλήρη τοποθέτησή της.

Αλεξ/πολη
Αλεξ/πολη

08 -05- 2018

08-05- 2018
Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΠΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
α.α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια σειρήνων¨

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ. Μελ.: 49 / 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ενδεικτικός)
CPV: 35240000-8
Α/
Α

1

2.

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Τ.Π.

ΠΟΣ.

Τ/Μ

Τεμ.

1.

1,00

6.000,00

6.000,00

Τεμ.

2.

3,00

1.600,00

4.800,00

κιλά

3.

141,76

20,00

2.835,20

Τεμ.

4.

4,00

70,88

283,52

Τεμ.

4.

1,00

500,00

500,00

ΣΥΝΟΛΟ :

14.418,72
3.640,49
17.879,21

Ε/Μ

Συγκρότημα
ηλεκτροκίνητης
σειρήνας
συναγερμού
Συγκρότημα
χειροκίνητης
σειρήνας
συναγερμού
Μεταλλικοί
κοιλοδοκοί,
διαστάσεων
50χιλ.Χ50χιλ.Χ3χιλ
Λαμαρίνα μαύρη
τύπου
κριθαράκι
διαστάσεων,
2000χιλ.Χ1000χιλ.
Χ3χιλ
Αποξήλωση συγκροτήματος
ηλεκτροκίνητης σειρήνας
συναγερμού και μεταφορά
της σε νέα θέση

Φ.Π.Α 24% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ:

Αλεξ/πολη
Αλεξ/πολη

ΔΑΠΑΝΗ

08 -05- 2018

08-05- 2018
Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΠΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
α.α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια σειρήνων¨

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ. Μελ.: 49 / 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα αποτελεί την γενική συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας σειρήνων. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 17.879,21 € με ΦΠΑ. Η δαπάνη θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.035 πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης
για το οικονομικό έτος 2018.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:




Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Εργων , Προμηθειών, και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/14/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ).
Το Ν. 3463/2006 –ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Η Σύμβαση
β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Ο Προϋπολογισμός της προσφοράς του αναδόχου
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατά την εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α.
ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς την προμήθεια τεχνικές προδιαγραφές του
Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 5ο: Παράδοση της προμήθειας

Τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στο κτίριο
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φερών, στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φερών,
στο κτίριο του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών και στο κτίριο του Γυμνασίου Φερών σε
διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Διευκρινίζεται
ότι εντός αυτού του διαστήματος ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση εγκατάσταση
– σύνδεση των μηχανημάτων καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και παράδοση
τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ή των τυχόν
χορηγηθεισών παρατάσεων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 206
του Ν.4412/2016. Για κάθε υπέρβαση της προμήθειας αυτής, ορίζεται ποινική ρήτρα
σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412.
O Δήμος Αλεξανδρούπολης διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της ανάθεσης κατά
ποσότητα που υπολογίζεται ως ποσοστό 15% επί του ποσού μειοδοσίας της
προμήθειας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ
δεσμεύεται στην αγορά ολόκληρης της προϋπολογιζόμενης ποσότητας ή στην αγορά
όλων των ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο: Ποιότητα υλικών
Τα υλικά από τα οποία θα αποτελείται η προμήθεια πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες και ελαττώματα και να πληρούν
τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης.
Σε περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά
που αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένο είδος, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε
αντικατάσταση του είδους εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση του. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να
προβεί στην απόρριψη των υλικών αυτών άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως.
Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν σήμανση και πιστοποίηση CE, όπου αυτό
είναι δυνατόν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της
μελέτης. Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, ισχύουν ανάλογα µε την
περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Όλα τα
προσκοµιζόµενα είδη θα είναι σύμφωνα με όσα τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία
καθορίζουν, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές αυτές και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα εµπορίας
και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.
Άρθρο 7ο: Υποβολή προσφορών – ανάδειξη αναδόχου
Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για τα συγκεκριμένα είδη, όπως
αυτά αναλύονται στις Τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει
περίοδο εγγύησης για πέντε έτη από την ηµεροµηνία παράδοσης.
Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της
ημέρας της ανακοίνωσης. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από την
Οικονομική Επιτροπή. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα
ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και της σύμβασης.
Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
- Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας των σειρήνων τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια, από την
ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται από τον
προμηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές.
- Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται για 10ετή τουλάχιστον υποστήριξη της συντήρησης,
της επισκευής και της επάρκειας των ανταλλακτικών.
Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του προμηθευτή

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι σταθερές και αμετάβλητες
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα
λόγο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως ή
αναπροσαρμογής τιμών.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του δεν τελούν σε σχέση προστήσεως με τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων και ευθυνών του, φροντίζει για την
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή
πρώτων βοηθειών προς αυτούς και δεν δικαιολογείται για την άγνοια του χώρου.
Επίσης, ευθύνεται προσωπικά αυτός μόνο – Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – αποκλειόμενης ρητώς
και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της προμήθειας - εγκατάστασης ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο
πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
O ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του, για
την καταβολή των εισφορών στους οικείους οργανισμούς και για την τήρηση των
διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
Στην αξία των προμηθευόμενων υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι
νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.
Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο
μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της
ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοσμένος ανάλογα.
Άρθρο 10ο: Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών, ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσό 721,00 € χρονικής διάρκειας πέντε ετών. Η παράδοση των
προσφερόμενων ειδών θα γίνει συνολικά, σύμφωνα µε τις ανάγκες του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Άρθρο 11 : Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβασης Προθεσμίας
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δεν αναγνωρίζεται στον προμηθευτή παράταση της πιο πάνω προθεσμίας λόγω
ισχυρισμού άγνοιας των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα παραδοθεί η
προμήθεια. Μπορούν να χορηγηθούν παρατάσεις της πιο πάνω προθεσμίας μόνο για
ειδικούς λόγους, μετά από σχετικές αιτιολογημένες αιτήσεις του προμηθευτή. Η αίτηση
του προμηθευτή για παράταση πρέπει να υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη
της προθεσμίας εκτέλεσης. Η παράταση χορηγείται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας ή των τυχόν
παρατάσεων, και εφ΄ όσον αυτό προέρχεται από υπαιτιότητα του προμηθευτή,

επιβάλλεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του Ν.4412/2016).
Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον
προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 12ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
πλην του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Στο ποσό της πληρωμής
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Άρθρο 13ο: Πληρωμές
Η πληρωμή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.
4412/2016, μετά το πέρας της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης
– εγκατάστασης των ειδών και παράδοσης των εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική
λειτουργία), με το παραστατικό που θα εκδώσει ο προμηθευτής και με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.
Άρθρο 14ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής και
καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση για επιπλέον
καταβολή αποζημίωσης. Η προσφερόµενη τιµή θα συµπεριλαµβάνει και το κόστος
µεταφοράς και εγκατάστασης – σύνδεσης – δοκιμών με όλα τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών
Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι τυχούσες διαφορές που θα
εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
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