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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΡΗΝΩΝ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ     ΑΜΤΝΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ       
  

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 
Η παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε θαηόπηλ ηνπ κε αξ. πξση. 5322/3/29-ε/Α.Μ.Τ.: 
28460/14-3-2014 εγγξάθνπ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Άκπλαο Αηηηθήο ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ Γήκνπ 10934/28-3-2014), πξνθεηκέλνπ 
λα γίλεη ε απαξαίηεηε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζεηξήλσλ ζπλαγεξκνύ (..) 
Πνιηηηθήο Άκπλαο (νρηώ (8) Ηιεθηξνθίλεησλ θαη νρηώ (8) Υεηξνθίλεησλ) ζε δηάθνξα 
ζεκεία ηνπ Γήκνπ ώζηε λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ επαξθώο ερεηηθά ηελ 
πεξηθέξεηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ, όπσο αθνινπζεί: 
 
1. Παξάξηεκα Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γ.Δ. Κξπνλεξίνπ, επί ηεο νδνύ  Μηθξάο Αζίαο 

49, Κξπνλέξη, (κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
2. Παξάξηεκα Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γ.Δ. Αγίνπ ηεθάλνπ επί ηεο νδνύ 

Δ.Πεληδεξίδε 3, Άγηνο ηέθαλνο, (κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
3. Παξάξηεκα Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γ.Δ. Ρνδόπνιεο επί ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ 

29, Ρνδόπνιε, (κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
4. Παξάξηεκα Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γ.Δ. ηακάηαο επί ηεο νδνύ Μαξαζώλνο 10, 

ηακάηα, (κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
5. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Άλνημεο επί ηεο νδνύ Πξνθήηε Ηιία, Άλνημε, (Δληαίν Λύθεην 

Άλνημεο), (κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
6. Παξάξηεκα Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γ.Δ. Γξνζηάο επί ηεο νδνύ Γξ. Λακπξάθε 19, 

Γξνζηά, (κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
7. Παξάξηεκα Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γ.Δ. Γηνλύζνπ, επί ηεο νδνύ Πιαζηήξα 50, 

Γηόλπζνο, (κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
8. Αζηπλνκηθό Σκήκα Αγ. ηεθάλνπ επί ηεο νδνύ Ηξ.Πνιπηερλείνπ 5, Αγ. ηέθαλνο, 

(κία ειεθηξνθίλεηε θαη κία ρεηξνθίλεηε) 
 
Η ζθνπηκόηεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 69/2016 
Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Η ζπλνιηθή ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 
57.784,00 εςπώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  
 
Η ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
· Ν.3463/2006 (πεξί «Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ. 

114/08.06.2006 ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ),  
·    Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τ.Α. 11389/93), θαη  
·   Ν. 4281/2014,  
κε βάζε ηε πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.  
 
 
Ο ςνηάξαρ          Θεωπήθηκε 
 
 
πςπίδων Μανηόποςλορ          Απόζηολορ Παπαδόποςλορ  
ΓΔ  Υειπιζηών Η/Τ          Μησανολόγορ Μησανικόρ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ         Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Κύξηνο ζθνπόο ηεο πξνκήζεηαο ησλ 8 ειεθηξνθίλεησλ θαη 8 ρεηξνθίλεησλ ζεηξήλσλ 
ζπλαγεξκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο εγθαηάζηαζή ηνπο, ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 
δήκνπ, είλαη  γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ επαξθώο ερεηηθά ηελ 
πεξηθέξεηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ. 
 
Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζηηο ζεηξήλεο ζπλαγεξκνύ (ειεθηξνθίλεηεο-ρεηξνθίλεηεο) 
πξνο θάιπςε βαζηθώλ απαηηήζεσλ πνιεκηθνύ ζπλαγεξκνύ ή άιιεο ελέξγεηαο γηα ηελ 
έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη θαηνηθεκέλσλ ρώξσλ θαη βηνκεραληθώλ 
πεξηνρώλ ζηα πιαίζηα επζύλεο ηεο Πνιηηηθήο άκπλαο ηεο ρώξαο. 
 
Σεσνική Πεπιγπαθή Τλικού 
 
1. Ηιεθηξνθίλεηεο εηξήλεο 

Θα πξέπεη λα απνηεινύληαη από ηα παξαθάησ βαζηθά ηκήκαηα: 
α. Ηιεθηξνθηλεηήξα 
β. ην ερεηηθό ζπγθξόηεκα, ην νπνίν ζπλίζηαηαη από ηελ πηεξσηή θαη ηνπ 
ζηαζεξνύ θειύθνπο, ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ πιέγκαηνο θαη ηνπ κεηαιιηθνύ 
θαιύκκαηνο 
γ. από ην θηβώηην ρεηξηζκνύ 
δ. από ην κεηαιιηθό ππόβαζξν 
 

2. Υεηξνθίλεηεο εηξήλεο 
Θα πξέπεη λα απνηεινύληαη από ηα παξαθάησ βαζηθά ηκήκαηα: 
α. από ην ερεηηθό ζπγθξόηεκα ηα νπνίν ζπλίζηαηαη από ηελ πηεξσηή θαη ην  
θέιπθνο 
β. από ηε βάζε 

 
Πεπιγπαθική ανάλςζη ηος ςλικού καηά είδορ ζειπήναρ 
 
1. Ηλεκηποκίνηηερ ζειπήνερ 
 
Οη ειεθηξνθίλεηεο ζεηξήλεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία από ειεθηξηθό θηλεηήξα 
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ηάζεσο 220/580 volt 50 πεξηόδσλ: 
 
Κινηηήπαρ: 

α. είλαη ηνπνζεηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηελ θαηαθόξπθν έλλνηα επί 
θαηάιιεισλ έλζθαηξσλ ηξηβώλ άλεπ θξαδαζκώλ 
 
β. είλαη ζηεγαλνύ ηύπνπ πξνο πξνθύιαμε από ηελ πγξαζία θαη ζθόλε ηεο 
αηκόζθαηξαο, δεδνκέλνπ όηη ζα εγθαηαζηαζεί ζην ύπαηζξν 
 
γ. νη αθξνδέθηεο ζύλδεζεο ηνπ θηλεηήξα κε ην δίθηπν βξίζθνληαη εληόο ζηεγαλνύ 
θνπηηνύ κε ζηππηνζιήπηεο γηα ην θαιώδην ζύλδεζεο 
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δ. είλαη ηξηθαζηθόο, αζύγρξνλνο, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα θαζ' όηη ζα ζπλδεζεί   
ζην δίθηπν ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο   
 
ε. είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ απ΄ επζείαο δεύμε κε ην δίθηπν παξνρήο (Δζληθό 
δίθηπν ΓΔΗ) 
δ. ε ηζρύο ηνπ θηλεηήξα λα είλαη θαηά αλώηαην όξην ηεο ηάμεσο ησλ 10 ίππσλ 
πξνο δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζεηξήλσλ από ην ζύζηεκα ηειερεηξηζκνύ  
 
ε. επί ηνπ θηλεηήξα θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ππάξρεη κεηαιιηθή πιάθα κε όια 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα 
 
ζ. ην θάησ κέξνο ηνπ θηλεηήξα ή ηεο θηεξσηήο δηακνξθώλεηαη ζε επίπεδε βάζε 
γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ κε θνριίεο ζε θαηάιιειν κεηαιιηθό ππόβαζξν 
 

Ησηηικό ςγκπόηημα: 
α. ν πηεξπγηνθόξνο δίζθνο ηνπ ερεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 
από ειαθξύ κέηαιιν επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο θαη βακκέλνο κε θαηάιιειε 
πξνζηαηεπηηθή βαθή έλαληη θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ 
 
β. ε πεξηζηξνθή ηνπ πηεξπγνθόξνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηεο 
ζεηξήλαο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη θαηάιιεια θαη θηλείηαη εληόο ηνπ κεηαιιηθνύ 
θειύθνπο ηνπ ερεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 
 
γ. ην κεηαιιηθό θέιπθνο ηνπ ερεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 
ειαθξύ κέηαιιν θαη θέξεη ζε απηό έλδεημε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ηεο ζεηξήλαο 
 
δ. πξνο απνθπγή δηεηζδύζεσο πηελώλ θαη ελδερνκέλσο δεκηνπξγίαο θσιηώλ 
εληόο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ερεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, λα πξνζηαηεύεηαη από 
θαηάιιειν αλζεθηηθό πιέγκα, βακκέλν θαηαιιήισο (κεηαιιηθνύ) 
 
ε. ν παξαγόκελνο ήρνο είλαη ζπρλόηεηαο 400-600 HZ αλά δεπηεξόιεπην 
 
δ. ην θάιπκκα ησλ ζεηξήλσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θαηάιιειν πιηθό  
(έιαζκα - fiber glass - plexy glass), ζπλδεόκελν θαηαιιήισο κε ηελ όιε 
θαηαζθεπή, βακκέλν κε δύν ζηξώζεηο αλζεθηηθνύ ειαηνρξώκαηνο 
 
ε. ε εκβέιεηα ησλ ζεηξήλσλ ειεγρόκελε κε θαηάιιειν επηζηεκνληθό όξγαλν 
(Νηεζηκπειόκεηξν) ζα πξέπεη λα δίλεη ηηο παξαθάησ ηηκέο: 
  Πξώηνλ: κεηξήζεηο επί κηαο θαηεύζπλζεο από θαηάζηαζε λελεκίαο, 
από ηε ζέζε ηεο ζεηξήλαο 
  Απόζηαζε 30 κέηξσλ :  100-105 DB 
  Απόζηαζε 60 κέηξσλ :  90-95 DB 
  Απόζηαζε 120 κέηξσλ: 80-85 DB 
  Γεύηεξν: κεηξήζεηο ζηαπξνεηδώο από ζέζε ζεηξήλαο, από θαηάζηαζε 
λελεκίαο, ιακβάλνληαο ηέζζεξηο ελδείμεηο ηνπ νξγάλνπ 
  Μέζε ηηκή ζε απόζηαζε 240 κέηξσλ 70 DB 
  Μέζε ηηκή ζε απόζηαζε 500 κέηξσλ 58 DB 
 
ζ. γηα ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ ζα πθίζηαληαη νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

 νη κεηξήζεηο ζα ιάβνπλ ρώξα εληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

 λα κελ επηθξαηνύλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο π.ρ. Ιζρπξόο 
άλεκνο θαη πςειή πγξαζία 

 
Κιβώηιο Υειπιζμού: 
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α. ην θηβώηην ρεηξηζκνύ ηεο ειεθηξνθίλεηεο ζεηξήλαο είλαη κεηαιιηθό, 
αλνμείδσην, απνιύησο ζηεγαλό, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεραληθήο αληνρήο 
απηνύ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εληόο νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ από ηελ ζθόλε θαη 
ηελ πγξαζία 
 
β. εληόο ηνπ αλσηέξσ θηβσηίνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη από ηα 
παξαθάησ πεξηερόκελα όξγαλα, λα πξνβιέπεηαη  θαη ρώξνο γηα κειινληηθή 
ηνπνζέηεζε ειεθηξνλόκνπ ηειερεηξηζκνύ ηεο ζεηξήλαο 
 
γ. ηα εληόο ηνπ θηβσηίνπ πεξηερόκελα όξγαλα δεύμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 
ζεηξήλαο είλαη ηα παξαθάησ: 

 γεληθόο δηαθόπηεο γηα ηε δεύμε ηεο ζεηξήλαο ζην δίθηπν 

 απηόκαηνο δηαθόπηεο ζεξκηθόο (ππεξέληαζεο-ππέξηαζεο) γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα 

 αλάινγεο πξνο ηηο γξακκέο απηόκαηεο αζθάιεηεο (απηόκαηεο 
επαλαθνξάο) 

 θνκβία ρεηξηζκνύ γηα ηα ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο ζπλαγεξκνύ 

 αλάινγεο πξνο ηηο γξακκέο απνδέθηεο ζύλδεζεο αγσγώλ 
(αθξνδέθηεο γξακκήο) θαη απνδέθηεο γείσζεο 

 πιήξεο ζύζηεκα γεθύξσζεο όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ησλ 
νξγάλσλ θαη ηνπ θηβσηίνπ 

 ζρεδηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνύ, 
απεηθνληδόκελν ζε κεηαιιηθή ή πιαζηηθή πιάθα, θαηάιιεια 
ζηεξεσκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν εληόο ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνύ 

 ην θηβώηην ρεηξηζκνύ λα αζθαιίδεη κε θιεηδί 

 ην θπξίσο ζώκα ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνύ (κεηαιιηθό πιαίζην) λα είλαη 
βακκέλν κε θαηάιιειν ρξώκα (ηύπνπ καξηειέ) 

 ην θηβώηην ρεηξηζκνύ ζηελ πίζσ επηθάλεηά ηνπ λα θέξεη αλάινγν 
ζύζηεκα αλαξηήζεσο ζε θαηαθόξπθν ηνίρν 

 
Μεηαλλικό Τπόβαθπο: 
 

α. ην εμάξηεκα απηό έρεη ζθνπό ηελ αλύςσζε ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο ηεο 
ζεηξήλαο ζην επηζπκεηό ύςνο ησλ 1,80κ (θαη΄ ειάρηζην) από ην δάπεδν, επάλσ 
ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη όιε ε ζεηξήλα κέρξη ηνπ θάησ κέξνπο ηεο πηεξσηήο 
 
β. ην ππόβαζξν ζην πάλσ κέξνο ηνπ θέξεη επίπεδν πιάθα κε νπέο γηα ηελ 
πξνζαξκνγή κέζσ θνριηώλ ηεο βάζεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα 
Αληίζηνηρν ζύζηεκα ζηεξεώζεσο ηνπ κεηαιιηθνύ ππόβαζξνπ λα ππάξρεη θαη ζην 
θάησ κέξνο απηνύ γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπ ζην δάπεδν. Απηό κπνξεί λα έρεη ηε 
κνξθή ηξίπνδα ή ζσιελνεηδή κνξθή. 
 
 

Η Βάζη: 
 

α. ε βάζε λα απνηειείηαη από έλα ή δύν ηεκάρηα εύθνιεο ιύζεο θαη 
ζπλαξκνιόγεζεο, ώζηε λα κπνξεί λα κεηαθεξζεί από ηξία κόλν άηνκα 
 
β. ην ύςνο ηεο ζεηξήλαο κε ηε βάζε λα είλαη πεξίπνπ 1,50κ θαη ην βάξνο απηήο 
λα κελ ππεξβαίλεη ηα 60 θηιά 
 
γ. ε ζεηξήλα θαη ε βάζε ηεο λα έρεη θαηαζθεπαζηεί από αλζεθηηθό κέηαιιν θαη λα 
πξνζηαηεύεηαη από βαθή κίληνπ θαη ειαηνρξώκαηνο 
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δ. ηα πόδηα ηεο βάζεσο ηεο ζεηξήλαο λα έρνπλ θαηάιιεια πέδηια γηα ηελ θαιή 
θαη ηαρεία ζηεξέσζε ηεο ζην δάπεδν ή ηελ αθηλεηνπνίεζή ηεο κε άιιν βάξνο  

 

 
 
2. Υειποκίνηηερ ζειπήνερ 
 
Ησηηικό ςγκπόηημα: 
 

α. Να είλαη ζύζηεκα πλεπκαηηθό πνπ ζα θέξεη πηεξσηή θηλνύκελε πξν ηνπ 
ζηαζεξνύ ηκήκαηνο απηήο ώζηε ν θπγνθεληξηδόκελνο αέξαο λα παξάγεη ηνλ 
ραξαθηεξηζηηθό νμύ ήρν ζεηξήλσλ 
 
β. ην άλνηγκα απηήο λα θέξεη κεηαιιηθό πιέγκα πξνο απνθπγή δηεηζδύζεσο 
μέλσλ ζσκάησλ 
 
γ. νη κεηξήζεηο ηεο έληαζεο ήρνπ επί κηαο θαηεύζπλζεο θαη ζε θαηάζηαζε 
λελεκίαο λα είλαη σο εμήο: 

Απόζηαζε 30   κέηξα, 90-92 DB 
Απόζηαζε 60   κέηξα, 85-87 DB 
Απόζηαζε 500 κέηξα, 45-50 DB 

Οη κεηξήζεηο λα γίλνληαη όπσο θαη ησλ ειεθηξνθίλεησλ εηξήλσλ 
 

Η Βάζη: 
 

α. λα είλαη ζηηβαξή, από θαηάιιειν κέηαιιν (θαηάιιειεο έδξαζεο), αλζεθηηθή 
ζηηο ηαιαληώζεηο θαη θξαδαζκνύο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο ζεηξήλαο 
 
β. ην ύςνο ηεο ζεηξήλαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1κ από ην έδαθνο κέρξη ην 
θέληξν ηνπ ρεηξνζηξνθάινπ 
 
 

 
 
Ο ςνηάξαρ     
 
 
πςπίδων Μανηόποςλορ       
ΓΔ  Υειπιζηών Η/Τ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ  
 
 
Θεωπήθηκε 
 
 
Απόζηολορ Παπαδόποςλορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 
Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΔΙΡΗΝΩΝ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ     ΑΜΤΝΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ       
 

Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα είλαη σο εμήο: 
 
Πξνκήζεηα κε Δγθαηάζηαζε                                            Σηκή Μνλάδνο 
α. Ηλεκηποκίνηηερ ειπήνερ 

1. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κξπνλεξίνπ       4.300,00 € 
2. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ                    4.300,00 € 
3. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Ρνδόπνιεο       4.300,00 € 
4. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηακάηαο            4.300,00 €  
5. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Άλνημεο        4.300,00 € 
6. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γξνζηάο        4.300,00 € 
7. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γηνλύζνπ        4.300,00 € 
8. Αζηπλνκηθό Σκήκα Αγ. ηεθάλνπ       4.300,00 €  

 
β. Υειποκίνηηερ ειπήνερ 

1. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κξπνλεξίνπ       1.200,00 € 
2. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ                    1.200,00 € 
3. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Ρνδόπνιεο       1.200,00 € 
4. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηακάηαο            1.200,00 €  
5. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Άλνημεο        1.200,00 € 
6. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γξνζηάο        1.200,00 € 
7. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γηνλύζνπ        1.200,00 € 
8. Αζηπλνκηθό Σκήκα Αγ. ηεθάλνπ       1.200,00 €  

 
γ. Δγκαηάζηαζη οσηώ (8) Ηλεκηποκίνηηων ειπήνων                       2.000,00 € 
 
δ. Δγκαηάζηαζη οσηώ (8) Υειποκίνηηων ειπήνων                              600,00 € 
 
   ύνολο 46.600,00 € 
   ΦΠΑ 24% 11.184,00 € 
  Γενικό ύνολο 57.784,00 € 
 
Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ:  
Πελήληα επηά ρηιηάδεο επηαθόζηα νγδόληα ηέζζεξα επξώ. 
 
Ο ςνηάξαρ     
 
πςπίδων Μανηόποςλορ      
ΓΔ  Υειπιζηών Η/Τ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ  
 
Θεωπήθηκε 
 
 
Απόζηολορ Παπαδόποςλορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 
Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΡΗΝΩΝ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ     ΑΜΤΝΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ       
  
   

Γ. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Οη ζεηξήλεο ζα παξαδνζνύλ ζηνπο ηόπνπο ηεο ηειηθήο εγθαηάζηαζήο ηνπο κεηά από 
ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
 
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εηδώλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη θαζώο 
θαη ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζή ηνπο όπνπ ππάξρεη ηξηθαζηθό ξεύκα, ελώ όπνπ  ππάξρεη 
κνλνθαζηθό (Γ.Δ. Ρνδόπνιεο), ζα εγθαηαζηήζεη όιε ηελ αλαγθαία ππνδνκή (π.ρ. 
ειεθηξηθνύ πίλαθα, ζσιελώζεηο, θαισδίσζε, δηαθόπηεο θ.ι.π.) πξνθεηκέλνπ ν δήκνο 
λα πινπνηήζεη κόλν ηε ζρεηηθή επαύμεζε ηζρύνο κε ηε ΓΔΓΓΗΔ. Όια ηα ειεθηξηθά 
θαιώδηα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ θηηξίσλ ζα είλαη εληόο κεηαιιηθνύ ζσιήλα, ελώ 
ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο εληόο πιαζηηθνύ θαλαιηνύ. Όιεο νη ζπλδέζεηο ζα είλαη 
ζηεγαλέο. 
Έθαζηνο ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν 
απνδεηθλύεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζην επάγγεικα, γηα ην νπνίν πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ ζην Γήκν θαη λα θαηέρεη όιεο ηηο λόκηκεο άδεηεο θαη δηπιώκαηα πνπ απαηηνύληαη.  

Έθαζηε πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ θαη ππεξεζηώλ. 
 
Όια ηα είδε πνπ ζα παξαδνζνύλ ζα είλαη απνιύησο θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, 
αβιαβή, απνιύησο αζθαιή θαη ελδεδεηγκέλα γηα ηε ρξήζε ηελ νπνία πξννξίδνληαη, 
θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο 
θαη ζα ζπλνδεύνληαη κε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δύν εηώλ (2) ηνπιάρηζηνλ.  
Πξνζθνξέο γηα είδε ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο από ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ζα απνξξίπηνληαη. 
Κακία ηερληθή πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη, γεληθά, γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο θαη 
πιεξόηεηαο, αξθεί, ηα παξνπζηαδόκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, λα πεξηιακβάλνπλ όια 
ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνύο εηθόλαο ηεο 
πξναλαθεξζείζαο πξνκήζεηαο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνρξενύληαη καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, 
λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ηνπο θαη δήισζε 
ζπκκόξθσζεο CE ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα έθαζην είδνο. 
Έθαζηνο ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ηπρόλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 
ππάξρνπλ ζε θάζε θηίξην επί ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 
πξνο πξνκήζεηα είδε. 
Η πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο  ζα είλαη ηξεηο (3) κήλεο. 
 
Ο ςνηάξαρ     
 
πςπίδων Μανηόποςλορ      
ΓΔ  Υειπιζηών Η/Τ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ  
 
Θεωπήθηκε 
 
 
Απόζηολορ Παπαδόποςλορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 
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Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   Αγ. ηέθαλνο, 11-8-2016 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                               Αξηζ. Πξση.: - νηθ.22417 - 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ                                                        
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Πιεξνθνξίεο: Α. Παπαδφπνπινο 
 

ΠΡΟ 
ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο 

 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Μειέηεο, Όξσλ Γηαθήξπμεο θαη Γαπάλεο θαη Γηάζεζε Πίζησζεο Πξνυπνινγηζκνχ 
Γήκνπ ν.ε. 2016 γηα ηελ «Πξνκήζεηα ζεηξήλσλ ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο» ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 
 
Έρνληαο ππφςε:  
 
α). ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.δ) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο 
απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο 
θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ 
θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο),  
 
β). ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 158 «Γαπάλεο» θαη  209 «Πξνκήζεηεο-Τπεξεζίεο-Μειέηεο» ηνπ 
Ν.3463/06,  
 
γ). ηo Π.Γ.113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο & ηελ εγθχθιην 
30/19664/20.4.11,  
 
δ) ηε 69/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνκήζεηα ζεηξήλσλ 
ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο ηνπ Γήκνπ,  
 
παξαθαινχκε φπσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ: 
 

1. γηα ηελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 25/2016 Μειέηεο «Πξνκήζεηα ζεηξήλσλ ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο 
Άκπλαο», CPV είδνπο 35240000-8 «εηξήλεο», ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 57.784,00 
Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φισλ ησλ επηβαξχλζεσλ,  

 
2. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, 

ηνπο νπνίνπο ζπλέηαμε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, 
 

3. γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο «Πξνκήζεηα ζεηξήλσλ ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο» ηνπ 
Γήκνπ Γηνλχζνπ θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 57.784,00 Δπξψ κε ρξέσζε ίζνπ πνζνχ 
ζηνλ Κ.Α. 70.7135.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα  ζεηξήλσλ ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο», θαη 
ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ (ΠΑΤ ……./2016),  
 

 
 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΡΗΣΙΚΟ 
 

 

 πληάθηεο Πξντζηάκελνο 
Ύδξεπζεο θαη 
Πξαζίλνπ 

Πξντζηάκελνο 
Καζαξηφηεηαο & 
Αλαθχθισζεο 

Πξντζηάκελνο 
Γηεχζπλζεο 
Πεξηβάιινληνο 

Ολνκ/κν    Α. Παπαδφπνπινο 

Τπνγξαθή     

Ηκεξ/λία     
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