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ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφορών  για την 

προμήθεια ανταλλακτικού  για την επιδιόρθωση Ηλεκτροκίνητης Σειρήνας 

Πολιτικής άμυνας Αιτωλικού   

 

Με το παρόν έγγραφο μας  σας γνωρίζουμε ότι στο Δήμος μας  προέκυψε ανάγκη 

για την προμήθεια ανταλλακτικού  για την επιδιόρθωση Ηλεκτροκίνητης 

Σειρήνας Πολιτικής άμυνας Αιτωλικού   . 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 .Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί 

α)η υπ’αριθ. 1225/2019 (ΑΔΑ:6ΣΠΣΩΡΖ-Ζ4Ζ) β) η βεβαίωση του Προισταμένου 

της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του 

άρθρου 4του ΠΔ  80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 /2019. 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω 

υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου  μέχρι την 18/09/2019 και ώρα 10.00π.μ .  

 

            Ο Αντιδήμαρχος  

 

         ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

Συνημμένα  

1)Τεχνική περιγραφή Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιερής Πόλης 

Μεσολογγίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
 Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                   
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

    Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ενός πίνακα (κιβώτιο 
χειρισμού) μιας ηλεκτροκίνητης σειρήνας που είναι εγκατεστημένη στη Τ.Κ. Αιτωλικού 
και στο πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού.   Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητο να γίνει , 
διότι ο ήδη υπάρχων παρουσιάζει βλάβη και είναι αδύνατον να επισκευασθεί.  
   Η πίνακας  θα έχει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές : 

Για προστασία των οργάνων από σκόνη και υγρασία, ο πίνακας (κιβώτιο χειρισμού)  
της ηλεκτροκίνητης σειρήνας είναι μεταλλικό,  απολύτως  στεγανό. 
 
Στο κιβώτιο περιλαμβάνονται διακόπτες - όργανα, για τη λειτουργία της σειρήνας, 
καθώς και σύστημα για τηλεχειρισμό. 
 
Το κιβώτιο χειρισμού αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 
 

i. Ένα γενικό διακόπτη για την ζεύξη της σειρήνας με το δίκτυο 
ii. Ένα αυτόματο διακόπτη με θερμικό  
iii. Μία αυτόματη τριφασική ασφάλεια (αυτόματης επαναφοράς) 
iv. Κομβίο χειρισμού για έναρξη και λήξη συναγερμού 
v. Ανάλογοι προς τις γραμμές σύνδεσης, αγωγοί ως και ακροδέκτη γείωσης 
vi. Πλήρες σύστημα γεφύρωσης όλων των μεταλλικών μερών των οργάνων και του 

κιβωτίου 
vii. Σύστημα τηλεχειρισμού για τον από απόσταση χειρισμό της σειρήνας σε τάση 

42 volt ήτοι:ένα ηλεκτρονόμο, ένα μετασχηματιστή, δύο ασφάλειες για την 
προστασία του μετασχηματιστή, μια ενδεικτική λυχνία για τον έλεγχο της 
παροχής του ρεύματος στην σειρήνα 

 Συμβατή με το σύστημα αυτόματου τηλεχειρισμού  ΣΤΑ/ΗΣΣ μέσω ΟΤΕ 
viii. Κλέμενς στιβαρές επί ράγας για όλες τις συνδέσεις εισερχομένων και 

εξερχομένων τηλεφωνικών γραμμών  
 
Το κιβώτιο ασφαλίζεται με κλειδί και φέρει στο πίσω μέρος ανάλογο σύστημα 
ανάρτησης σε κατακόρυφο τοίχο ή άλλη επιφάνεια. Το σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας των οργάνων θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο εντός του κιβωτίου. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ με το ΦΠΑ.   
 

 
 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      
Μεσολόγγι   09/09/2019      
                                                                                       Η    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ.Τ.Υ.          
       
 
  ΔΗΜΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                       ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ       
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                        ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε. 


