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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΠΡΟΜ. ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆.Θ
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Μοναδικός Κωδικός 20DIAB000012667

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Θωµαΐδου

∆/νση: Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, 54636

Τηλ: 2313 31 7545

e-mail: m.thomaidou@thessaloniki.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆.Θ.". 

Παρακαλούµε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr) τη διαβούλευση µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆.Θ.", π.δ. 119.040,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για χρονικό διάστηµα 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης.

Στο παρόν επισυνάπτονται η  µελέτη της υπηρεσίας σε µορφή pdf. και η ανακοίνωση – πρόσκληση σε µορφή word.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

-- 

Μαρία Θωµαΐδου

∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης

Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών

Τηλ. 2313 317545, Φαξ 2313 316119

e- mail: m.thomaidou@thessaloniki.gr

Σχόλια

Όνοµα  Comtel

Manufacturing AE

Email

info@comtel.gr

Άρθρο  ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ  ΣΕΙΡΗΝΕΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ

Ηµ/νία

11/09/2020
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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆.Θ.".

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ, για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,  θα θέλαµε να καταθέσουµε τα παρακάτω σχόλια :

1. Κείµενο  της ∆ιαβούλευσης (σελίδα 7)

   Επιπλέον των ανωτέρω οι προς προµήθεια Ηλεκτρικές, Ηλεκτρονικές σειρήνες πρέπει να έχουν:

a) ∆υνατότητα να λειτουργήσουν µε σύστηµα αυτοµατισµού.    

β) Κατάλληλη υποδοχή σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής, η οποία να δύναται να συνδεθεί µε καθορισµένο αριθµό ( που θα ορισθεί από την Π.Σ.Ε.Α. σ ε 

συνεργασία µε το Ο.Τ.Ε.)

Σχόλιο: Το συγκεκριµένο κείµενο θα πρέπει να απαλειφθεί δεδοµένο ότι το µόνο εγκεκριµένο σύστηµα τηλεχειρισµού που είναι το ΣΑΤ /Η.Σ.Σ. που 

αναφέρεται ήδη στις προηγούµενες παραγράφους. 

2. Μέρος  ∆ιαβούλευσης ‘’ Αναλυτική Περιγραφή  Υλικού ανά είδος Σειρήνας’’

              Παράγραφος (3)’’ Χειροκίνητη Σειρήνα  Συναγερµού’’

Σχόλιο: Η ανωτέρω παράγραφος (3)  θα πρέπει να απαλειφθεί  εξ ολοκλήρου, δεδοµένου  ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις για τις Χειροκίνητες σειρήνες 

είναι αυτές πού αναφέρονται στο  Πρακτικό υπ’ αριθ. 4/26/02/1980 ‘’ Περί Τεχνικών Προδιαγραφών Σειρήνων Συναγερµού (ΗΣΣ)  της  επιτροπής Ε.Ε.Υ.Π. 

και είναι :

Γενική Περιγραφή Υλικού, Παράγραφος (β) ‘’ Χειροκίνητες Σειρήνες.’’

Θα πρέπει να αποτελούνται από τα  παρακάτω βασικά µέρη: 

• Ηχητικό Συγκρότηµα το οποίο συνίσταται από την πτερωτή και το κέλυφος.

• Την Βάση 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Επιπλέον θα θέλαµε να τονίσουµε ότι οι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ σειρήνες κατασκευής και σχεδίασης της εταιρείας µας Comtel Manufacturing A.E., καλύπτουν  

πλήρως τις ισχύουσες απαιτήσεις  (ΠΣΕΑ)  και  είναι έτοιµες για το άµεσο µέλλον, µε πολύ µικρές Τροποποιήσεις / Συµπληρώσεις, µετά από σχετικές 

Εγκρίσεις των αρµοδίων φορέων, εκτός των άλλων να πραγµατοποιούν:

• Λειτουργεία µε µπαταρίες.

Tο ΣΑΤ /Η.Σ.Σ. που αναφέρεται ήδη στις προηγούµενες παραγράφους, διαθέτει είσοδο για σύνδεση µε µπαταρία 24 V για την αδιάληπτη λειτουργεία 

του συστήµατος, η οποία µέχρι τώρα είναι ανενεργή. Οι ηλεκτρονικές σειρήνες µε την προσθήκη µπαταριών 24V εκτός από την τροφοδοσία της σειρήνας 

µπορούν να τροφοδοτήσουνε το ΣΑΤ /Η.Σ.Σ. στην υπάρχουσα είσοδο, για αδιάληπτη λειτουργεία όλου του συστήµατος.  

• Φωνητικές  Ανακοινώσεις.  

• Ψηφιακά Αποθηκευµένα φωνητικά Μηνύµατα για την έγκαιρη Προειδοποίηση του Πληθυσµού στα πλαίσια  λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας.

• Προγραµµατισµένα σενάρια σηµάτων συναγερµού για περιπτώσεις έναρξης και λήξης συναγερµού, Αεροπορικής Επιδροµής, Ραδιολογικού και 

Βιοχηµικού πολέµου.

Όλα τα ανωτέρω σενάρια θα µπορούν να ενεργοποιηθούν µε την πίεση των αντίστοιχών κουµπιών που βρίσκονται  στην πρόσοψη του Τοπικού 

Χειριστηρίου.

Επειδή από τα ενδεικτικά αναφερόµενα ανωτέρω και µετά από µία πιο λεπτοµερή µελέτη των προδιαγραφών, γίνεται περισσότερο από το εµφανές η 

τεχνολογικά τεράστια  διαφορά µεταξύ των δυο συστηµάτων και επειδή η τάση σε παγκόσµιο επίπεδο είναι η µετάβαση σε προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας θα σας παρακαλούσαµε όπως εξετάσετε για τον δήµο σας και αυτή την προσέγγιση.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνιση, 

Μετά τιµής,

Comtel Manufacturing A.E.
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