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ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ
1.1 Γενικά
Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
υλοποίθςθ τθσ μικτισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (προμικειασ και υπθρεςίασ) με κφριο
αντικείμενο τθν προμικεια ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 4 του Ν.4412/2016 για τθν:
«Προμήθεια και τοποθζτηςη ςτεγάςτρων για την αναβάθμιςη των ςτάςεων, με ςτόχο την
εξυπηρζτηςη του επιβατικοφ κοινοφ του Δήμου Μεγαρζων», θ οποία κα χρθματοδοτθκεί
από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» του Τπουργείου Εςωτερικϊν. Ο εγκεκριμζνοσ
προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα χιλιάδων ευρϊ (€50.000,00),
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ (24%).
Ο Διμοσ Μεγαρζων ςτοχεφει ςτθν επιλογι καταλλιλου Αναδόχου προκειμζνου να
προχωριςει ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων για τθ δθμιουργία και
αναβάκμιςθ των ςτάςεων υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των εν λόγω
υποδομϊν και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ το
επιβατικό κοινό.
Σα είδθ και οι ποςότθτεσ τθσ προμικειασ αναφζρονται αναλυτικά ςτον Προχπολογιςμό τθσ
μελζτθσ.
Η προμικεια των ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ των ςτάςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ψθφιακϊν εφαρμογϊν που κα διατίκενται ςτο κοινό.
Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 6 μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ.
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1.2 Γενικζσ απαιτήςεισ

1.2.1 Σφποι ςτεγάςτρων
Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν επιλογι του τφπου ςτεγάςτρου που κα τοποκετθκεί ςτισ
ςτάςεισ είναι το πλάτοσ του πεηοδρομίου.
Με τθν τοποκζτθςθ του ςτεγάςτρου κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ ηϊνθ όδευςθσ
των πεηϊν, πλάτουσ 1.50μ, για τθν αςφαλι και ανεμπόδιςτθ κυκλοφορία κάκε κατθγορίασ
χρθςτϊν, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621/Β/31.12.2009) Τ.Α.
«Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ
των οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» και τισ ςχετικζσ με αυτι
Εγκυκλίουσ 3/24-3-2011 και 7/10-6-2010 του ΤΠΕΚΑ.
Η ςυγκεκριμζνθ προμικεια αναφζρεται ςτουσ κάτωκι τφπουσ ςτεγάςτρων:




ΣΤΠΟ Α: Είναι τα ςτζγαςτρα με πλάτοσ από 1,20μ. και άνω και τοποκετοφνται ςε
πεηοδρόμια πλάτουσ από 2,70μ. και άνω.
ΣΤΠΟ Β: Είναι τα ςτζγαςτρα με πλάτοσ από 1,00μ. ζωσ 1,19μ. και τοποκετοφνται
ςε πεηοδρόμια πλάτουσ από 1,80μ ζωσ 2,69μ.
ΣΤΠΟ Γ: Είναι τα ςτζγαςτρα με πλάτοσ από 1,00μ. ζωσ 1,19μ. και τοποκετοφνται ςε
πεηοδρόμια πλάτουσ από 1,60μ ζωσ 1,79μ.

1.2.2 Χωροθζτηςη
Προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι χωροκζτθςθ των ςτεγάςτρων, κα πρζπει να
λαμβάνονται υπόψθ τα κάτωκι:




Να μθν παρεμποδίηεται θ διζλευςθ των πεηϊν κακ’ όλο το μικοσ και πλάτοσ που
καταλαμβάνει το ςτζγαςτρο, ϊςτε να μθν αναγκάηονται οι πεηοί να βαδίηουν επί
του οδοςτρϊματοσ και να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και ελεφκερθ όδευςθ πλάτουσ
τουλάχιςτον 1,50μ.
Η κζςθ εγκατάςταςθσ του ςτεγάςτρου να είναι ορατι από τον οδθγό του
λεωφορείου και τουσ χριςτεσ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, χωρίσ να παρεμποδίηεται
από οποιαδιποτε άλλθ καταςκευι – εγκατάςταςθ ι φυςικό εμπόδιο.

1.2.3 Λειτουργικά Χαρακτηριςτικά
Η τοποκζτθςθ των ςτεγάςτρων κα πρζπει να ενςωματϊνει τα ακόλουκα βαςικά
χαρακτθριςτικά:

1. Σα ςτζγαςτρα κα πρζπει να παρζχουν τθν απαραίτθτθ προςταςία ςτουσ χριςτεσ
από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ κατά τον χρόνο αναμονισ τουσ και να εξαςφαλίηουν τθν
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ορατότθτα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, με εξαίρεςθ εκείνθ που φζρει το
διαφθμιςτικό υλικό.

2. ε όλουσ τουσ τφπουσ ςτεγάςτρων, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται άνετο περιβάλλον
αναμονισ και χϊροσ για αναπθρικό καροτςάκι.

3. Ο ςχεδιαςμόσ του κακίςματοσ κα πρζπει να είναι τζτοιοσ, ζτςι ϊςτε να μθν
επιτρζπει τθ ςυςςϊρευςθ ςτερεϊν ι υγρϊν, να ςτεγνϊνει γριγορα, να κακαρίηεται
εφκολα, να μθν γλιςτρά ο κακιμενοσ και θ επιφάνειά του να κρατά ανεκτζσ
κερμοκραςίεσ.

4. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ οροφισ του ςτεγάςτρου κα πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε να μθν
επιτρζπει τθ ςυςςϊρευςθ άχρθςτων, ςτερεϊν ι υγρϊν υλικϊν, θ δε απορροι των
υδάτων να μθν γίνεται από τα ςθμεία ειςόδου και εξόδου του ςτεγάςτρου.

1.2.4 Καταςκευαςτικά Χαρακτηριςτικά
Για τθν άρτια τοποκζτθςθ των ςτεγάςτρων κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα κάτωκι
χαρακτθριςτικά:
1. Η καταςκευι των ςτεγάςτρων κα πρζπει να γίνει με υλικά που κα παρζχουν
καλαίςκθτθ εμφάνιςθ, κα είναι ανκεκτικά ςτθν οξείδωςθ, ςτθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία και κα αντζχουν ςε βανδαλιςμό χωρίσ να αποτελοφν κίνδυνο ςτουσ
χριςτεσ.
2. Η καταςκευι δεν πρζπει να φζρει αιχμθρά ςθμεία ι επικίνδυνεσ εξοχζσ που κα
ιταν δυνατό να προκαλζςουν τραυματιςμοφσ.
3. Η τοποκζτθςθ των ςτεγάςτρων κα πρζπει να είναι άρτια και να πραγματοποιθκεί,
είτε με πάκτωςθ ςτο χϊμα με ςκυρόδεμα, είτε να βιδωκεί ςτο ζδαφοσ και να
ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα.

1.3 Υφιςτάμενη κατάςταςη
Ο Διμοσ Μεγαρζων κα προχωριςει ςε αντικατάςταςθ των παρακάτω υφιςτάμενων
ςτεγάςτρων ςτάςεων υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ, κακϊσ επίςθσ και τοποκζτθςθ νζων
ςτεγάςτρων ςε ςθμεία εγκεκριμζνων ςτάςεων, ςτα οποία δεν υφίςτανται ςτθν παροφςα
φάςθ ςτζγαςτρα ςτάςεων αλλά αποτελοφν εγκεκριμζνα ςθμεία επιβίβαςθσ και
αποβίβαςθσ επιβατϊν.
τον κάτωκι πίνακα αποτυπϊνονται οι ςτάςεισ και οι προτεινόμενοι τφποι ςτεγάςτρων ανά
περίπτωςθ:
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Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΣΑΘ

ΟΔΟ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ

1

ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΘΡΟΤ

2

ΠΕΡΑΜΑ
ΔΙΑΣΑΤΡΩΘ

3

ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ

4

ΓΤΜΝΑΙΟ

28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 24

5

ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ

28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 126

6

ΛΤΣΑΡΑ

28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 148150

7

ΓΘΠΕΔΟ ΒΤΗΑ

28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

8

ΜΕΛΙ

ΒΤΗΑΝΣΙΟΤ 22

9

ΙΚΑ

10

ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΙΟ

11

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

12

ΠΑΧΘ

ΠΑΧΘ

13

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ
(ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ)

14

ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ

28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 376378, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 211,
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
- ΠΑΧΘ
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
- ΠΑΧΘ

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΘ
ΓΡΑΜΜΘ
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΘ
ΓΡΑΜΜΘ

ΠΛΑΣΟ
ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟΤ

ΜΘΚΟ
ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟΤ

2,85

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ ΘΜΕΙΟΤ

x

y

ΣΤΠΟ
ΣΑΘ

>4,00

23.385476

37.999740

Α

ΑΝΑΒ.

2,8

>4,00

23.386445

37.999847

Α

ΝΕΑ

3,7

>4,00

23.351584

37.996881

Α

ΝΕΑ

2,8

>4,00

23.347046

37.995603

Α

ΝΕΑ

4

>4,00

23.339104

37.993563

Α

ΝΕΑ

2,9

>4,00

23.338448

37.991934

Α

ΝΕΑ

2,55

>4,00

23.337993

37.989779

Β

ΝΕΑ

4,5

>4,00

23.340543

37.989342

Α

ΝΕΑ

2,55

>4,00

23.348126

37.990306

Β

ΝΕΑ

2,8

>4,00

23.353309

37.982949

Α

ΝΕΑ

2,75

>4,00

23.355986

37.978830

Α

ΝΕΑ

2,75

>4,00

23.361829

37.973853

Α

ΝΕΑ

2,1

>4,00

23.418936

38.001823

Β

ΑΝΑΒ.

3

>4,00

23.423288

38.004388

Α

ΑΝΑΒ.
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ΝΕΑ /
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ

15

ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟ

16

ΛΤΚΕΙΟ

17

ΝΕΡΑΚΙ

18

ΛΟΤΣΡΟΠΤΡΓΟ
(ΑΚΣΘ)

19

ΕΡΓΑΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

20

ΩΣΘΡΟ

21

ΜΑΝΩΛΕΙΚΑ

22

ΜΕΘΝΕΙΩΝ

23

ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ

24

ΔΘΜΟΣΙΚΟ
ΚΑΣΑΣΘΜΑ ΚΙΝΕΣΑ

25

ΗΟΡΜΠΑ

28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 288,
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 220,
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 116, ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 4, ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟ
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΤ
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΤ
Λ. ΑΛΚΤΟΝΙΔΩΝ,
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
Λ. ΑΛΚΤΟΝΙΔΩΝ,
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ, ΚΙΝΕΣΑ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ, ΚΙΝΕΣΑ
ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ, ΚΙΝΕΣΑ

Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή
Τπεραςτική
γραμμή

3

>4,00

23.427738

38.007224

Α

ΝΕΑ

4,4

>4,00

23.434022

38.012053

Α

ΑΝΑΒ.

3,3

>4,00

23.448294

38.021828

Α

ΑΝΑΒ.

2,6

>4,00

23.474392

38.026190

Β

ΝΕΑ

1,65

>4,00

23.335315

38.007713

Γ

ΝΕΑ

6

>4,00

23.343254

38.003775

Α

ΝΕΑ

2,75

>4,00

23.168878

38.072954

Α

ΝΕΑ

2,9

>4,00

23.174380

38.077701

Α

ΝΕΑ

1,8

>4,00

23.189680

37.956781

Β

ΑΝΑΒ.

2,5

>4,00

23.201777

37.961929

Β

ΝΕΑ

1,7

>4,00

23.222988

37.971880

Γ

ΑΝΑΒ.
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τθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ φωτογραφικι απεικόνιςθ των ςτάςεων:

Εικόνα 1 - τάςη ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΘΡΟΤ

Εικόνα 2 - τάςη ΠΕΡΑΜΑ ΔΙΑΣΑΤΡΩΘ

ελίδα 8 από 37

Εικόνα 3 - τάςη ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ

Εικόνα 4 - τάςη ΓΤΜΝΑΙΟ
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Εικόνα 5 - τάςη ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ

Εικόνα 6 - τάςη ΛΤΣΑΡΑ
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Εικόνα 7 - τάςη ΓΘΠΕΔΟ ΒΤΗΑ

Εικόνα 8 - τάςη ΜΕΛΙ
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Εικόνα 9 - τάςη ΙΚΑ

Εικόνα 10 - τάςη ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΙΟ
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Εικόνα 11 - τάςη ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Εικόνα 12 - τάςη ΠΑΧΘ
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Εικόνα 13 - τάςη ΜΕΓΑΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ

Εικόνα 14 - τάςη ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ
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Εικόνα 15 - τάςη ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟ

Εικόνα 16 - τάςη ΛΤΚΕΙΟ
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Εικόνα 17 - τάςη ΝΕΡΑΚΙ

Εικόνα 18 - τάςη ΛΟΤΣΡΟΠΤΡΓΟ (ΑΚΣΘ)
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Εικόνα 19 – ΕΡΓΑΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

Εικόνα 20 - τάςη ΩΣΘΡΟ
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Εικόνα 21 - τάςη ΜΑΝΩΛΕΙΚΑ

Εικόνα 22 - τάςη ΜΕΘΝΕΙΩΝ
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Εικόνα 23 - τάςη ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ

Εικόνα 24 - τάςη ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ ΚΙΝΕΣΑ
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Εικόνα 25 - τάςη ΗΟΡΜΠΑ

Ο υντάξασ

Μζγαρα, 19/2/2020
Η Προϊςταμζνθ
Σμιματοσ
Μελετϊν -Ζργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μζγαρα, 19/2/2020
Ο Διευκυντισ

Κ.Κάμπαξθσ
Π.Μιλεςθσ

Ε.Σςάκωνα

ελίδα 20 από 37
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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
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Σίτλοσ μελζτησ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΣΕΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΩΝ ΣΑΕΩΝ, ΜΕ ΣΟΧΟ
ΣΘΝ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ο ςχεδιαςμόσ των ςτεγάςτρων κα πρζπει να προςφζρει ευελιξία ςτον τρόπο
ςυναρμολόγθςθσ ι αποςυναρμολόγθςθσ από τθν βάςθ ςτιριξθσ για ςκοποφσ
αντικατάςταςθσ του (μερικισ ι ολικισ), με ςυναρμολογοφμενα τμιματα.
Η ςτάςθ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
αντοχι τθσ ςε ιςχυρζσ δυνάμεισ και δυςμενείσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ. Σα υλικά και ο
γενικότεροσ τρόποσ καταςκευισ τθσ, κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν καταλλθλότθτά τθσ για
ςυνεχι υπαίκρια χριςθ. Η όλθ εμφάνιςθ τθσ ςτάςθσ, κα πρζπει να παρουςιάηει ζνα
αρμονικά δεμζνο ςφνολο, χωρίσ επί μζρουσ ελαττϊματα.
Λόγω του ότι τα ςτζγαςτρα είναι εκτεκειμζνα ςτισ περιβαλλοντικζσ δράςεισ, τα πάςθσ
φφςεωσ υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςι τουσ, κακϊσ και τα υλικά
ςτερζωςθσ και ςφνδεςισ τουσ, πρζπει να ζχουν υποςτεί τθν κατάλλθλθ, κατά περίπτωςθ,
επεξεργαςία, για τθν εξαςφάλιςθ αυξθμζνθσ ανκεκτικότθτασ.
Σα πάςθσ φφςεωσ ςτοιχεία, που ςυνκζτουν το ςτζγαςτρο, κα πρζπει να ζχουν λείεσ
επιφάνειεσ και ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ.
Η καταςκευι κα είναι ςτιβαρι και ανκεκτικι ςε βανδαλιςμοφσ.

Η καταςκευι των ςτεγάςτρων κα γίνει με βάςθ τισ υπ’ αρικμ. 654/1999 & 775/2000
αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Οργανιςμοφ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν
Ακθνϊν (ΟΑΑ) περί ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και βαςικϊν αρχϊν καταςκευισ,
τοποκζτθςθσ και λειτουργίασ των ςτεγάςτρων.
Κατωτζρω περιγράφονται οι τφποι ςτεγάςτρων και τα χαρακτθριςτικά τουσ, που κα
προμθκευτεί ο διμοσ μασ:
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1.1 Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Στάςησ με ςτζγαςτρο τφπου Α
Διαςτάςεισ ςτεγάςτρου ΤΥΠΟΥ Α
Μήκοσ

Πλάτοσ

Υψοσ

4,00m

1,20m

2,30m

Σο ςτζγαςτρο τφπου Α για ςτάςεισ λεωφορείων, κα ζχει μικοσ 400 cm, πλάτοσ 120 cm και
φψοσ 230 cm. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ ςτάςεων οι διαςτάςεισ του ςτεγάςτρου μπορεί να
προςαρμόηονται ανάλογα. Η ςφνκεςθ του κα αποτελείται από κοιλοδοκοφσ, μεταλλικζσ
λάμεσ και πολυκαρμπονικό. Επιπλζον, κα φζρει ςτζγθ κυρτι από μεταλλικό ςκελετό,
πολφκαρμπονικό, χρϊματοσ φθμζ και ςτο εςωτερικό του κα περιζχει ξφλινο κακιςτικό
διαςτάςεων 0,45x2m και φψοσ 0,40m.
τισ δφο μικρζσ πλευρζσ του ςτεγάςτρου τα πλαϊνά κα είναι διαμπερι και το κάκε πλαϊνό
κα φζρει μεταλλικό πλαίςιο και ζνα πολυκαρμπονικό φφλλο άκραυςτο. Σο αριςτερό κάκετο
πλαϊνό κα είναι πλιρωσ καλυμμζνο από πλαίςιο ενϊ το δεξί προτείνεται να είναι
καλυμμζνο κατά το ιμιςυ. το άνω μζροσ των πλευρϊν αυτϊν κα υπάρχει πλαίςιο ςτο
οποίο κα αναγράφεται θ ονομαςία τθσ ςτάςθσ.
Η μεγάλθ πλευρά κα αποτελείται από τρία πετάςματα, τα οποία κα είναι καταςκευαςμζνα
από μεταλλικό πλαίςιο, ςτο εςωτερικό του οποίου κα υπάρχει πολυκαρμπονικό φφλλο
άκραυςτο. το κζντρο των τριϊν πεταςμάτων κα τοποκετθκεί ειδικό ενςωματωμζνο
πλαίςιο, διάςταςθσ περίπου 100x70εκ. διπλισ όψθσ, προκειμζνου να αναρτϊνται
ανακοινϊςεισ και άλλεσ πλθροφορίεσ.
Η ςκεπι κα πρζπει να καταςκευαςτεί από κοιλοδοκό, καμπυλωμζνο ςε τοξοειδι μορφι και
κα περιζχει πολυκαρμπονικό φφλλο άκραυςτο ςε φθμε χρωματιςμό, για τθν ςτεγανότθτα
και θλιοπροςταςία του ςτεγάςτρου. Περιμετρικά τθσ οροφισ του ςτεγάςτρου κα υπάρχει
υδρορροι, θ οποία κα ςυγκεντρϊνει και κα αποβάλλει τα νερά από τθν οροφι ςτθν πίςω
πλευρά του ςτεγάςτρου, ςε ςθμείο που δεν κα δθμιουργεί πρόβλθμα ςτουσ επιβάτεσ κατά
τθν διάρκεια τθσ βροχισ.
το ςτζγαςτρο κα πρζπει να υπάρχει φωτιςμόσ, όπωσ, επίςθσ και θ δυνατότθτα
τοποκζτθςθσ κατάλλθλθσ διάταξθσ για φόρτιςθ φορθτϊν ζξυπνων ςυςκευϊν.
Εντόσ τθσ ςτάςθσ κα τοποκετθκεί κάκιςμα ξφλινθσ καταςκευισ. Σο κάκιςμα προτείνεται να
είναι καταςκευαςμζνο με ξυλεία πεφκθσ, γενικισ διάςταςθσ 200x45 εκ. Σα πόδια του
κακίςματοσ κα είναι καταςκευαςμζνα από ςτφλο αλουμινίου.
Η χριςθ αλουμινίου προτιμάται διότι αποφεφγει αυτόματα οποιαδιποτε διάβρωςθ και
εγγυάται μεγάλθ διάρκεια ηωισ.
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Η ςτάςθ κα πρζπει να καταςκευαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι τθσ
ςε εξωτερικζσ δυνάμεισ και ςε δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Σα υλικά και ο
γενικότεροσ τρόποσ καταςκευισ, κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν αρτιότθτα τθσ ςτάςθσ,
μιασ και προορίηεται για ςυνεχι υπαίκρια χριςθ.
Σα ςτοιχεία ςφνδεςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των ςτεγάςτρων (βίδεσ,
ςφνδεςμοι κ.λπ.) κα πρζπει να είναι μεταλλικά. Οι διαςτάςεισ και οι διατομζσ των
μεταλλικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να είναι επαρκείσ για να μποροφν να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία ζχουν μελετθκεί, ϊςτε να αντζξουν ςτθ διάβρωςθ και ςε αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ.
Η βαφι των μεταλλικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με ανκεκτικι βαφι και
υπό πίεςθ και θ βαφι των ξφλινων ςτοιχείων να γίνει με ειδικά βιολογικά βερνίκια
εμποτιςμοφ.
Σα χρϊματα και τα βερνίκια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν προςταςία των υλικϊν, κα
πρζπει να είναι κατάλλθλα για εξωτερικι χριςθ, μθ τοξικά και μθ αναφλζξιμα και δεν
πρζπει να περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα.
Θα πρζπει να ζχουν όλα ωσ βάςθ το νερό και να είναι κατάλλθλα και αςφαλι για τα παιδιά.
Σα ςτζγαςτρα κα πρζπει να προςφζρουν προςταςία ςτουσ αναμζνοντεσ επιβάτεσ άλλα και
να εξαςφαλίηουν τθν ορατότθτα του ερχόμενου λεωφορείου.
Η τοποκζτθςθ του ςτεγάςτρου, κα γίνει με εργαςίεσ εξυγίανςθσ και διάςτρωςθσ
ςκυροδζματοσ C20/25, για τθ κεμελίωςθ των μεταλλικϊν κθκϊν του ςτεγάςτρου και τθσ
καταςκευισ βάςθσ ζδραςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C16/20, πάχουσ 0.10m και δομικοφ
πλζγματοσ Σ131, όπου απαιτείται.
υγκεκριμζνα, οι κικεσ (δοκοκικεσ) κα ςκυροδετοφνται ςε πρόπλακεσ από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα με προδιαγραφζσ/υλικά καταςκευισ C20/25 & Β550c.
Ο ανωτζρω τφποσ ςτεγάςτρου (τφπου Α) κα είναι ςτατικά επαρκισ και θ κεμελίωςι του για
αντοχι ζναντι του χιονιοφ, τθσ ανεμοπίεςθσ, κ.λπ., κα είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
κανονιςμοφσ.
Η ςτάςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τον αντίςτοιχο κάδο απορριμμάτων.
Για τθ διαςφάλιςθ των ανωτζρω θ καταςκευάςτρια εταιρεία κα πρζπει να υποβάλει
προδιαγραφζσ και πιςτοποιθτικά ελζγχου, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ υγγραφισ
Τποχρεϊςεων.

ελίδα 23 από 37

1.2 Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Στάςησ με ςτζγαςτρο τφπου Β
Διαςτάςεισ ςτεγάςτρου ΤΥΠΟΥ Β
Μήκοσ

Πλάτοσ

Υψοσ

4,00m

1,19m

2,30m

Σο ςτζγαςτρο τφπου Β για ςτάςεισ λεωφορείων, κα ζχει μικοσ 400 cm, πλάτοσ 119 cm και
φψοσ 230 cm. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ ςτάςεων οι διαςτάςεισ του ςτεγάςτρου μπορεί να
προςαρμόηονται ανάλογα. Η ςφνκεςθ του κα αποτελείται από κοιλοδοκοφσ, μεταλλικζσ
λάμεσ και πολυκαρμπονικό. Επιπλζον, κα φζρει ςτζγθ κυρτι από μεταλλικό ςκελετό,
πολφκαρμπονικό, χρϊματοσ ςκοφρο και ςτο εςωτερικό του κα περιζχει ξφλινο κακιςτικό
διαςτάςεων 0,45x2m και φψοσ 0,40m.
τισ δφο μικρζσ πλευρζσ το ςτζγαςτρο κα είναι τελείωσ ανοιχτό για τθν ελεφκερθ διακίνθςθ
των πεηϊν. Οι ςτφλοι προτείνεται να καταςκευαςτοφν από πλαίςιο αλουμινίου με
επίςτρωςθ ςκόνθσ. Η χριςθ αλουμινίου προτιμάται διότι αποφεφγει αυτόματα
οποιαδιποτε διάβρωςθ και εγγυάται μεγάλθ διάρκεια ηωισ.
το άνω μζροσ των πλευρϊν αυτϊν κα υπάρχει πλαίςιο ςτο οποίο κα αναγράφεται θ
ονομαςία τθσ ςτάςθσ.
Η μεγάλθ πλευρά κα αποτελείται από τζςςερα πετάςματα ςυνολικοφ μικουσ 400εκ.
περίπου, τα οποία κα είναι καταςκευαςμζνα από μεταλλικό πλαίςιο, ςτο εςωτερικό του
οποίου κα υπάρχει πολυκαρμπονικό φφλλο άκραυςτο. το ζνα εκ των τεςςάρων
πεταςμάτων κα τοποκετθκεί ειδικό ενςωματωμζνο πλαίςιο, διάςταςθσ περίπου 100x70εκ.
διπλισ όψθσ, προκειμζνου να αναρτϊνται ανακοινϊςεισ και άλλεσ πλθροφορίεσ.
Η ςκεπι κα καταςκευαςτεί από κοιλοδοκό καμπυλωμζνο ςε τοξοειδι μορφι και κα
περιζχει πολυκαρμπονικό φφλλο άκραυςτο ςε ςκοφρο χρωματιςμό, για τθν ςτεγανότθτα
και θλιοπροςταςία του ςτεγάςτρου. Περιμετρικά τθσ οροφισ του ςτεγάςτρου κα υπάρχει
υδρορροι, θ οποία κα ςυγκεντρϊνει και κα αποβάλλει τα νερά από τθν οροφι ςτθν πίςω
πλευρά του ςτεγάςτρου, ςε ςθμείο που δεν κα δθμιουργεί πρόβλθμα ςτουσ επιβάτεσ κατά
τθν διάρκεια τθσ βροχισ.
το ςτζγαςτρο κα πρζπει να υπάρχει φωτιςμόσ, όπωσ, επίςθσ και θ δυνατότθτα
τοποκζτθςθσ κατάλλθλθσ διάταξθσ για φόρτιςθ φορθτϊν ζξυπνων ςυςκευϊν.
Εντόσ τθσ ςτάςθσ κα τοποκετθκεί κάκιςμα ξφλινθσ καταςκευισ. Σο κάκιςμα προτείνεται να
είναι καταςκευαςμζνο με ξυλεία πεφκθσ, γενικισ διάςταςθσ 200x45 εκ. περίπου. Σο
κάκιςμα κα πρζπει να είναι ανακλινόμενο και να κλείνει προσ τα επάνω.
Η ςτάςθ κα πρζπει να καταςκευαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι τθσ
ςε εξωτερικζσ δυνάμεισ και ςε δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Σα υλικά και ο
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γενικότεροσ τρόποσ καταςκευισ, κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν αρτιότθτα τθσ ςτάςθσ,
μιασ και προορίηεται για ςυνεχι υπαίκρια χριςθ.
Σα ςτοιχεία ςφνδεςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των ςτεγάςτρων (βίδεσ,
ςφνδεςμοι κ.λπ.) κα πρζπει να είναι μεταλλικά. Οι διαςτάςεισ και οι διατομζσ των
μεταλλικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να είναι επαρκείσ για να μποροφν να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία ζχουν μελετθκεί, ϊςτε να αντζξουν ςτθ διάβρωςθ και ςε αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ.
Η βαφι των μεταλλικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με ανκεκτικι βαφι και
υπό πίεςθ και θ βαφι των ξφλινων ςτοιχείων να γίνει με ειδικά βιολογικά βερνίκια
εμποτιςμοφ.
Σα χρϊματα και τα βερνίκια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν προςταςία των υλικϊν, κα
πρζπει να είναι κατάλλθλα για εξωτερικι χριςθ, μθ τοξικά και μθ αναφλζξιμα και δεν
πρζπει να περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα.
Θα πρζπει να ζχουν όλα ωσ βάςθ το νερό και να είναι κατάλλθλα και αςφαλι για τα παιδιά.
Σα ςτζγαςτρα κα πρζπει να προςφζρουν προςταςία ςτουσ αναμζνοντεσ επιβάτεσ άλλα και
να εξαςφαλίηουν τθν ορατότθτα του ερχόμενου λεωφορείου.
Η τοποκζτθςθ του ςτεγάςτρου, κα γίνει με εργαςίεσ εξυγίανςθσ και διάςτρωςθσ
ςκυροδζματοσ C20/25, για τθ κεμελίωςθ των μεταλλικϊν κθκϊν του ςτεγάςτρου και τθσ
καταςκευισ βάςθσ ζδραςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C16/20, πάχουσ 0.10m και δομικοφ
πλζγματοσ Σ131, όπου απαιτείται.
υγκεκριμζνα, οι κικεσ (δοκοκικεσ) κα ςκυροδετοφνται ςε πρόπλακεσ από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα με προδιαγραφζσ/υλικά καταςκευισ C20/25 & Β550c.
Ο ανωτζρω τφποσ ςτεγάςτρου (τφπου Β) κα είναι ςτατικά επαρκισ και θ κεμελίωςι του για
αντοχι ζναντι του χιονιοφ, τθσ ανεμοπίεςθσ, κ.λπ., κα είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
κανονιςμοφσ.
Η ςτάςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τον αντίςτοιχο κάδο απορριμμάτων.
Για τθ διαςφάλιςθ των ανωτζρω θ καταςκευάςτρια εταιρεία κα πρζπει να υποβάλει
προδιαγραφζσ και πιςτοποιθτικά ελζγχου, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ υγγραφισ
Τποχρεϊςεων.
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1.3 Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Στάςησ με ςτζγαςτρο τφπου Γ
Διαςτάςεισ ςτεγάςτρου ΤΥΠΟΥ Γ
Μήκοσ

Πλάτοσ

Υψοσ

4,00m

1,19m

2,30m

Σο ςτζγαςτρο τφπου Γ για ςτάςεισ λεωφορείων, κα ζχει μικοσ 400 cm, πλάτοσ 119 cm και
φψοσ 230 cm. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ ςτάςεων οι διαςτάςεισ του ςτεγάςτρου μπορεί να
προςαρμόηονται ανάλογα. Η ςφνκεςθ του κα αποτελείται από κοιλοδοκοφσ, μεταλλικζσ
λάμεσ και πολυκαρμπονικό. Επιπλζον, κα φζρει ςτζγθ κυρτι από μεταλλικό ςκελετό,
πολφκαρμπονικό, χρϊματοσ ςκοφρο.
τισ δφο μικρζσ πλευρζσ το ςτζγαςτρο κα είναι τελείωσ ανοιχτό για τθν ελεφκερθ διακίνθςθ
των πεηϊν. Οι ςτφλοι προτείνεται να καταςκευαςτοφν από πλαίςιο αλουμινίου με
επίςτρωςθ ςκόνθσ. Η χριςθ αλουμινίου προτιμάται διότι αποφεφγει αυτόματα
οποιαδιποτε διάβρωςθ και εγγυάται μεγάλθ διάρκεια ηωισ.
το άνω μζροσ των πλευρϊν αυτϊν κα υπάρχει πλαίςιο ςτο οποίο κα αναγράφεται θ
ονομαςία τθσ ςτάςθσ.
Η μεγάλθ οπίςκια πλευρά κα είναι επίςθσ ανοιχτι για τθν ελεφκερθ διακίνθςθ των πεηϊν
και ςτθν άνω πλευρά τθσ κα τοποκετθκεί ειδικό ενςωματωμζνο πλαίςιο, διάςταςθσ
περίπου 100x70εκ. διπλισ όψθσ, προκειμζνου να αναρτϊνται ανακοινϊςεισ και άλλεσ
πλθροφορίεσ.
Η ςκεπι κα καταςκευαςτεί από κοιλοδοκό καμπυλωμζνο ςε τοξοειδι μορφι και κα
περιζχει πολυκαρμπονικό φφλλο άκραυςτο ςε ςκοφρο χρωματιςμό, για τθν ςτεγανότθτα
και θλιοπροςταςία του ςτεγάςτρου. Περιμετρικά τθσ οροφισ του ςτεγάςτρου κα υπάρχει
υδρορροι, θ οποία κα ςυγκεντρϊνει και κα αποβάλλει τα νερά από τθν οροφι ςτθν πίςω
πλευρά του ςτεγάςτρου, ςε ςθμείο που δεν κα δθμιουργεί πρόβλθμα ςτουσ επιβάτεσ κατά
τθν διάρκεια τθσ βροχισ.
το ςτζγαςτρο κα πρζπει να υπάρχει φωτιςμόσ, όπωσ, επίςθσ και θ δυνατότθτα
τοποκζτθςθσ κατάλλθλθσ διάταξθσ για φόρτιςθ φορθτϊν ζξυπνων ςυςκευϊν.
Η ςτάςθ κα πρζπει να καταςκευαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι τθσ
ςε εξωτερικζσ δυνάμεισ και ςε δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Σα υλικά και ο
γενικότεροσ τρόποσ καταςκευισ, κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν αρτιότθτα τθσ ςτάςθσ,
μιασ και προορίηεται για ςυνεχι υπαίκρια χριςθ.
Σα ςτοιχεία ςφνδεςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των ςτεγάςτρων (βίδεσ,
ςφνδεςμοι κ.λπ.) κα πρζπει να είναι μεταλλικά. Οι διαςτάςεισ και οι διατομζσ των
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μεταλλικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να είναι επαρκείσ για να μποροφν να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία ζχουν μελετθκεί, ϊςτε να αντζξουν ςτθ διάβρωςθ και ςε αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ.
Η βαφι των μεταλλικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με ανκεκτικι βαφι και
υπό πίεςθ και θ βαφι των ξφλινων ςτοιχείων να γίνει με ειδικά βιολογικά βερνίκια
εμποτιςμοφ.
Σα χρϊματα και τα βερνίκια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν προςταςία των υλικϊν, κα
πρζπει να είναι κατάλλθλα για εξωτερικι χριςθ, μθ τοξικά και μθ αναφλζξιμα και δεν
πρζπει να περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα.
Θα πρζπει να ζχουν όλα ωσ βάςθ το νερό και να είναι κατάλλθλα και αςφαλι για τα παιδιά.
Σα ςτζγαςτρα κα πρζπει να προςφζρουν προςταςία ςτουσ αναμζνοντεσ επιβάτεσ άλλα και
να εξαςφαλίηουν τθν ορατότθτα του ερχόμενου λεωφορείου.
Η τοποκζτθςθ του ςτεγάςτρου, κα γίνει με εργαςίεσ εξυγίανςθσ και διάςτρωςθσ
ςκυροδζματοσ C20/25, για τθ κεμελίωςθ των μεταλλικϊν κθκϊν του ςτεγάςτρου και τθσ
καταςκευισ βάςθσ ζδραςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C16/20, πάχουσ 0.10m και δομικοφ
πλζγματοσ Σ131, όπου απαιτείται.
υγκεκριμζνα, οι κικεσ (δοκοκικεσ) κα ςκυροδετοφνται ςε πρόπλακεσ από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα με προδιαγραφζσ/υλικά καταςκευισ C20/25 & Β550c.
Ο ανωτζρω τφποσ ςτεγάςτρου (τφπου Γ) κα είναι ςτατικά επαρκισ και θ κεμελίωςι του για
αντοχι ζναντι του χιονιοφ, τθσ ανεμοπίεςθσ, κ.λπ., κα είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
κανονιςμοφσ.
Η ςτάςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τον αντίςτοιχο κάδο απορριμμάτων.
Για τθ διαςφάλιςθ των ανωτζρω θ καταςκευάςτρια εταιρεία κα πρζπει να υποβάλει
προδιαγραφζσ και πιςτοποιθτικά ελζγχου, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ υγγραφισ
Τποχρεϊςεων.

1.4 Επιπλζον Προδιαγραφζσ
το πλαίςιο τθσ προμικειασ περιλαμβάνονται οι κάτωκι ψθφιακζσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ κα
είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό και αφοροφν τισ υπό αναβάκμιςθ ςτάςεισ:
- Εφαρμογι Τποδοχισ και Διαχείριςθσ Αιτθμάτων για τάςεισ
- Εφαρμογι Ψθφιακισ Αποτφπωςθσ θμείων Ενδιαφζροντοσ
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1.4.1 Εφαρμογή Τποδοχήσ και Διαχείριςησ Αιτημάτων για τάςεισ
το πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ, προβλζπεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ
ςυςτιματοσ υποδοχισ και διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν. Κάκε ςτάςθ κα πρζπει να
διακζτει, ςε ευκρινζσ ςθμείο, ειδικά διαμορφωμζνα και προςτατευμζνα QR Codes, μζςω
των οποίων κα είναι δυνατι θ δωρεάν και ανοιχτι πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε
ςυγκεκριμζνεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ. Ειδικότερα, θ εφαρμογι κα πρζπει να περιλαμβάνει
τα κάτωκι:

1.4.1.1 Τποςφςτθμα Πολιτϊν
Σο υποςφςτθμα κα αποτελείται από δφο κανάλια καταχϊρθςθσ αιτιματοσ, τα οποία
κα είναι διακζςιμα ςτουσ πολίτεσ μζςω των ειδικϊν QR Codes, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.
Με το πρϊτο κανάλι κα παρζχεται θ δυνατότθτα απ’ ευκείασ υποβολισ του αιτιματοσ
μζςω web εφαρμογισ, αφοφ πρϊτα οι πολίτεσ «ςκανάρουν» το QR Code με τθν αντίςτοιχθ
ζνδειξθ. Η εν λόγω web εφαρμογι κα είναι προςβάςιμθ από όλα τα λειτουργικά
ςυςτιματα (π.χ. Windows, Android, iOS) και από όλεσ τισ κινθτζσ ςυςκευζσ (όπωσ π.χ.
Smartphones και Tablets), κάνοντασ χριςθ απλοφ φυλλομετρθτι (browser) και ςφνδεςθσ
ςτο internet. τθ ςυγκεκριμζνθ web εφαρμογι, προκειμζνου να υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα,
κα είναι απαραίτθτθ θ διλωςθ προςωπικϊν ςτοιχείων του πολίτθ.
Με το δεφτερο κανάλι, κα παρζχεται θ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ μιασ ευρφτερθσ
εφαρμογισ (App) για ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ, θ οποία κα διατίκεται δωρεάν ςε ζκδοςθ
για Android και iOS, μζςω των αντιςτοίχων θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων (App Store, Google
Play). Κάνοντασ χριςθ του αντίςτοιχου QR Code, ο πολίτθσ κα παραπζμπεται ςτο
αντίςτοιχο θλεκτρονικό κατάςτθμα, προκειμζνου να επιλζξει και να εγκαταςτιςει τθν
ανωτζρω αναφερόμενθ εφαρμογι.
Μζςω τθσ εν λόγω εφαρμογισ, οι πολίτεσ κα μποροφν να δθλϊνουν βλάβεσ ι προβλιματα
ςτα ςθμεία που βρίςκονται οι επιλεγμζνεσ ςτάςεισ, αλλά και ςε άλλα ςθμεία εντόσ των
ορίων διοικθτικισ ευκφνθσ του διμου, ανεξάρτθτα εάν αυτά ςυνδζονται με ςτάςεισ. το
πλαίςιο αυτό, κα ζχουν τθ δυνατότθτα να εντοπίςουν τθ κζςθ τουσ μζςω του GPS τθσ
«ζξυπνθσ» ςυςκευισ τουσ, θ οποία κα διενεργεί αυτόματο ζλεγχο χωροκζτθςθσ. τθν
ςυνζχεια, θ εφαρμογι κα δίνει τθ δυνατότθτα επιλογισ κατθγορίασ βλάβθσ – προβλιματοσ
από ζτοιμο μενοφ και ςτθ ςυνζχεια επιλογισ είδουσ βλάβθσ – προβλιματοσ με τον ίδιο
τρόπο.
Αντιςτοίχωσ με το πρϊτο κανάλι εξυπθρζτθςθσ, ο πολίτθσ κα καλείται να ςυμπλθρϊςει τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ του, ενϊ κα μπορεί να ειςάγει φωτογραφία με δυνατότθτα λιψθσ
μζςω τθσ εφαρμογισ. Επιλζγοντασ «υποβολι» το ςφςτθμα κα καταχωρεί τθ βλάβθ και κα
αποδίδει αρικμό πρωτοκόλλου, τον οποίο και κα κοινοποιεί ςτον πολίτθ. Παράλλθλα, κα
τον ενθμερϊνει με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν παραλαβι του αιτιματοσ.
Μετά από τθν επιδιόρκωςθ τθσ βλάβθσ ι τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, το ςφςτθμα κα
ενθμερϊνει εκ νζου τον πολίτθ για τθν επιτυχι ζκβαςθ του αιτιματόσ του (βλ. Τποςφςτθμα
διαχείριςθσ).
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1.4.1.2 Τποςφςτθμα Διαχείριςθσ
Μζςω του υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ κα πραγματοποιείται το ςφνολο των εργαςιϊν
διαχείριςθσ ςε επίπεδο χρθςτϊν και αιτθμάτων. υγκεκριμζνα, κα παρζχονται οι κάτωκι
δυνατότθτεσ:

Διαχείριςθ Χρθςτϊν
Σο υποςφςτθμα κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να δθμιουργεί χριςτεσ
(είτε διαχειριςτζσ όπωσ ο ίδιοσ, είτε απλά χριςτεσ διαχείριςθσ αιτθμάτων) και κα αποδίδει
ςε αυτοφσ τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα τθσ κάκε κατθγορίασ χρθςτϊν. ε κάκε ομάδα
χρθςτϊν ο διαχειριςτισ κα μπορεί να ειςαγάγει απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν. Οι χριςτεσ
κα μποροφν να τροποποιοφνται από το διαχειριςτι, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ.
Η πρόςβαςθ των χρθςτϊν, πλθν των πολιτϊν που δθλϊνουν βλάβεσ, κα γίνεται βάςει
ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων πρόςβαςθσ / ρόλων. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ (passwords) των
χρθςτϊν κα αποκθκεφονται κρυπτογραφθμζνα με αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ.
Η πρόςβαςθ ςτο υποςφςτθμα διαχείριςθσ κα επιτρζπεται μόνο ςε εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ
που κα ζχουν αναγνωριςτικό και κωδικό πρόςβαςθσ. Ο ζλεγχοσ πρόςβαςθσ κα είναι
πολυεπίπεδοσ, κα ορίηονται ςχετικά δικαιϊματα και κα γίνεται ζλεγχοσ ανά λειτουργία,
αντικείμενο, κ.ο.κ.
Διαχείριςθ Αιτθμάτων Πολιτϊν
Μζςω του παρόντοσ υποςυςτιματοσ κα πραγματοποιείται θ διαχείριςθ των αιτθμάτων που
κα υποβάλλονται από τουσ πολίτεσ μζςω του υποςυςτιματοσ πολιτϊν. Σο υποςφςτθμα κα
μπορεί να ομαδοποιεί τα αιτιματα ςε κατθγορίεσ, ανάλογα με τθ φάςθ διεκπεραίωςθσ που
βρίςκονται. υγκεκριμζνα, κα υπάρχει:
α) θ λίςτα των μθ επεξεργαςμζνων αιτθμάτων,
β) θ λίςτα των αιτθμάτων ςε εκκρεμότθτα και
γ) θ λίςτα των διεκπεραιωμζνων αιτθμάτων.
Κάκε φορά που ζνα αίτθμα κα υποβάλλεται μζςω του υποςυςτιματοσ πολιτϊν, κα
αποκθκεφεται ςτθ λίςτα των μθ επεξεργαςμζνων αιτθμάτων. Σα ςτοιχεία που κα
εμφανίηονται ςτθ λίςτα είναι: ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, το είδοσ προβλιματοσ, θ
Διεφκυνςθ, θ φωτογραφία που τράβθξε ο πολίτθσ, θ θμερομθνία αποςτολισ, τα ςτοιχεία
του πολίτθ και θ προβολι του ςθμείου ςε χάρτθ. Πρόςβαςθ ςτθ λίςτα αυτι κα ζχει μόνο ο
διαχειριςτισ, ο οποίοσ κα μπορεί να χρεϊςει το αίτθμα ςε αρμόδιο υπάλλθλο –
εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ ι να το διαγράψει. Από τθ ςτιγμι που ζνα αίτθμα χρεϊνεται,
αυτόματα κα μεταφζρεται ςτθ λίςτα αιτθμάτων ςε εκκρεμότθτα. Πρόςβαςθ ςε αυτι τθ
λίςτα κα ζχει ο διαχειριςτισ (ςε όλα τα αιτιματα τθσ λίςτασ) και ο εκάςτοτε υπάλλθλοσ –
εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ που κα ζχει χρεωκεί το αίτθμα (μόνο ςτα αιτιματα που τον
αφοροφν).
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Ο υπάλλθλοσ κα ζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο τθσ πλθροφορίασ ενόσ αιτιματοσ.
Ωσ εκ τοφτου κα δφναται να καλζςει τον πολίτθ τθλεφωνικά, προκειμζνου να ελζγξει τθν
εγκυρότθτα του αιτιματοσ και να του δϊςει ζναν κωδικό, με τθν χριςθ του οποίο ο πολίτθσ
κα μπορεί να παρακολουκεί τθν πορεία επίλυςθσ του αιτιματόσ του μζςω του App που
αναφζρεται ανωτζρω.
Επιπλζον, ο υπάλλθλοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να προςκζςει ζνα ςχόλιο αναφορικά με το
προφίλ του κάκε πολίτθ που κα υποβάλει αίτθμα (π.χ. μασ λζει ςυνζχεια ψζματα κ.λπ.),
ενϊ παράλλθλα κα μπορεί να διατυπϊςει οποιαδιποτε άποψθ ςχετικά με το εκάςτοτε
αίτθμα, θ οποία είναι δυνατόν να εμφανιςτεί και ςτον πολίτθ.
Όταν ο υπάλλθλοσ – εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα διεκπεραιϊςει το αίτθμα, τότε κα
μπορεί να το μεταφζρει ςτθ λίςτα των διεκπεραιωμζνων αιτθμάτων όπου και κα παραμζνει
ωσ αρχειακι αναφορά.
Όλεσ οι λίςτεσ κα διακζτουν αναηιτθςθ με ελεφκερο κείμενο, ενϊ παράλλθλα κα υπάρχει
αναηιτθςθ με βάςθ προεπιλεγμζνα κριτιρια (π.χ. αιτιματα ανά είδοσ προβλιματοσ,
αιτιματα ανά υπάλλθλο κ.λπ.).

1.4.2 Εφαρμογή Ψηφιακήσ Αποτφπωςησ ημείων Ενδιαφζροντοσ
το πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ προβλζπεται, επιπλζον, θ προμικεια και εγκατάςταςθ
ενόσ ςυςτιματοσ Ψθφιακισ Αποτφπωςθσ θμείων Ενδιαφζροντοσ. Σο εν λόγω ςφςτθμα κα
αποτελεί μια διαδικτυακι εφαρμογι με ενςωματωμζνο ψθφιακό χάρτθ, μζςω τθσ οποίασ
κα αποτυπωκοφν όλεσ οι ςτάςεισ ςυγκοινωνίασ εντόσ των ορίων του διμου (παλιζσ και
νζεσ), ενϊ παράλλθλα κα υπάρχει δυνατότθτα αποτφπωςθσ άλλων κατθγοριϊν ςθμείων
ενδιαφζροντοσ για μελλοντικι χριςθ.
Επιπλζον, ο χριςτθσ κα μπορεί να προςδιορίςει ανάλογα με τθ κζςθ του, ποια ςτάςθ είναι
ςε πιο κοντινι απόςταςθ από το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται και να ενθμερωκεί επί τόπου
για τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σο ςφςτθμα, επίςθσ, πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα
ςτον χριςτθ να μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να ενθμερϊςει τουσ διαχειριςτζσ ςε περιπτϊςεισ
εκτάκτων καταςτάςεων.
Επιπροςκζτωσ, ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να
δθμιουργεί κατθγορίεσ ςτάςεων ςυγκοινωνίασ (π.χ. αςτικζσ, τοπικζσ, υπεραςτικζσ) ι άλλων
ςχετικϊν πλθροφοριϊν (π.χ. δρομολόγια, γραμμζσ λεωφορείων, κ.λπ.) και να ενθμερϊνει
ζγκαιρα το επιβατικό κοινό ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (π.χ. ακφρωςθ ι κακυςτζρθςθ
δρομολογίων, βλάβθ λεωφορείου, κ.λπ.).
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μζγαρα, 19/2/2020
Μζγαρα, 19/2/2020
Ο υντάξασ
Η Προϊςταμζνθ
Ο Διευκυντισ
Σμιματοσ
Μελετϊν -Ζργων

Κ.Κάμπαξθσ
Π.Μιλεςθσ

Ε.Σςάκωνα
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Σίτλοσ μελζτησ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΣΕΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΩΝ ΣΑΕΩΝ, ΜΕ ΣΟΧΟ
ΣΘΝ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ

Αριθμόσ Μελζτησ 6/2020

Πλθροφορίεσ: Π.Μιλεςθσ
Σθλζφωνο: 2296081034

Π/Τ : 40.322,58 € πλζον Φ. Π. Α.

E-mail: tydmmegaron@gmail.com

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο Προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα χιλιάδων ευρϊ, €50.000,00
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και πρόκειται να καλυφκεί από το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςτον άξονα προτεραιότθτα «Κοινωνικζσ και
πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των διμων».

Α/Α

1

2

3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

Προμικεια και τοποκζτθςθ
ςτάςθσ με ςτζγαςτρο
τφπου Α
Προμικεια και τοποκζτθςθ
ςτάςθσ με ςτζγαςτρο
τφπου Β
Προμικεια και τοποκζτθςθ
ςτάςθσ με ςτζγαςτρο
τφπου Γ
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΟ

Σεμ.

17

1.693,55€

28.790,35€

Σεμ.

6

1.491,94€

8.951,64€

Σεμ.

2

1.290,29€

2.580,58€

Κατ
αποκοπι

1

0,01€
ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο υντάξασ

Π.Μιλεςθσ

Μζγαρα, 19/2/2020
Η Προϊςταμζνθ
Σμιματοσ
Μελετϊν -Ζργων

Ε.Σςάκωνα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μζγαρα, 19/2/2020
Ο Διευκυντισ

Κ.Κάμπαξθσ
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40.322,58€
9.677,42€
50.000,00€

Σίτλοσ μελζτησ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΣΕΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΩΝ ΣΑΕΩΝ, ΜΕ ΣΟΧΟ
ΣΘΝ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ

Αριθμόσ Μελζτησ 6/2020

Πλθροφορίεσ: Π.Μιλεςθσ

Π/Τ : 40.322,58 € πλζον Φ. Π. Α.

Σθλζφωνο: 2296081034
E-mail: tydmmegaron@gmail.com

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σου Οικονομικοφ Φορζα …………….. με ζδρα το ………., οδόσ ………. αρ. ……… Σ.Κ. ………….
Σηλ. …………. fax …………….
Α/Α

1

2

3

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ

τοποκζτθςθ
ςτζγαςτρο

Σεμ.

17

τοποκζτθςθ
ςτζγαςτρο

Σεμ.

6

τοποκζτθςθ
ςτζγαςτρο

Σεμ.

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

Προμικεια και
ςτάςθσ
με
τφπου Α
Προμικεια και
ςτάςθσ
με
τφπου Β
Προμικεια και
ςτάςθσ
με
τφπου Γ

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΤΝΟΛΟ

Σίτλοσ μελζτησ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΣΕΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΩΝ ΣΑΕΩΝ, ΜΕ ΣΟΧΟ
ΣΘΝ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ

Αριθμόσ Μελζτησ 6/2020

Πλθροφορίεσ: Π.Μιλεςθσ

Π/Τ : 40.322,58 € πλζον Φ. Π. Α.

Σθλζφωνο: 2296081034
E-mail: tydmmegaron@gmail.com

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο προμήθειασ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων για τθ
δθμιουργία και αναβάκμιςθ των ςτάςεων υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ, με ςτόχο τθ
βελτίωςθ των εν λόγω υποδομϊν και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν προσ το επιβατικό κοινό.
το αντικείμενο περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ των ςτάςεων.

ΑΡΘΡΟ 2 - Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί, είναι αυτι του Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και
κα γίνει ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ διατάξεισ:
1. Σου άρκρου του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν. 4625/2019 και
ιςχφει.
2. Σου Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), όπωσ τροποποιικθκε από
τον Ν. 4625/2019 και ιςχφει.
3. Σου Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, όπωσ τροποποιικθκε από τον
Ν. 4412/2016 και ιςχφει.
4. Σου Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν.
4625/2019 και ιςχφει.
5. Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Σθσ παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008, όπωσ τροποποιικθκε από το Π.Δ.
69/2019 και ιςχφει.
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ΑΡΘΡΟ 3 - Διάρκεια φμβαςησ
Μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κα υπογραφεί φμβαςθ, θ οποία κα ζχει
διάρκεια ζξι (6) μήνεσ από τθν θμερομθνία που κα οριςτεί κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ του Αντικειμζνου τθσ προμικειασ
«Προμήθεια και τοποθζτηςη ςτεγάςτρων για την αναβάθμιςη των ςτάςεων, με ςτόχο την
εξυπηρζτηςη του επιβατικοφ κοινοφ του Δήμου Μεγαρζων».

ΑΡΘΡΟ 4 - Προχπολογιςμόσ-Χρηματοδότηςη τησ προμήθειασ
Η δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ενδεικτικά ςτο ποςό των πενήντα
χιλιάδων ευρϊ (€50.000,00) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24% και πρόκειται να
χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ, του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςτον
άξονα προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των
διμων».

ΑΡΘΡΟ 5 - Ελάχιςτεσ Προχποθζςεισ υμμετοχήσ
Εμπειρία αναδόχου
Ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ αποτελεί το γεγονόσ, ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ να ζχει εκτελζςει επιτυχϊσ:
Α) κατά τθν τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019), τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ ςε δθμόςιο
φορζα με αντικείμενο τθν εκτζλεςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ ςτεγάςτρων αναμονισ
αςτικοφ λεωφορείου, ανεξαρτιτου ποςοφ.
Β) κατά τα τελευταία τζςςερα (4) ζτθ (2016, 2017, 2018, 2019), τουλάχιςτον πζντε (5)
ςυμβάςεισ ςε φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα που αφοροφν ςτθν
ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ εφαρμογϊν ζξυπνων πόλεων. Σουλάχιςτον δφο (2) από αυτζσ
τισ ςυμβάςεισ κα πρζπει να αφοροφν ςε εφαρμογζσ διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν και
αποτφπωςθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ.
Προσ απόδειξθ τθν ανωτζρω ελάχιςτθσ προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ, υποβάλλονται:
1) χετικζσ ςυμβάςεισ
2) Πίνακασ ζργων ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:

Α/Α

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΝΣΟΜΗ
ΕΚΣΕΛΕΗ
ΠΕΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΤ (από
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
– έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΑΡΟΤΑ
ΦΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΤΝΟΠΣΙΚΗ
ΤΜΜΕΣΟΥΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΟ ΕΡΓΟ
ΤΝΕΙΦΟΡΑ
ΣΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισμός)

ΣΟΙΥΕΙΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
(τύπος & ημ/νία)

«ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: «ζξωκεν καλι μαρτυρία» τθσ εξζλιξθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ ι του
επιτυχοφσ αποτελζςματοσ του Ζργου όπωσ πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ ι πρωτόκολλο παραλαβισ
Δθμόςιασ Αρχισ ι υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου.
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Εμπειρία ομάδασ ζργου
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να προτείνουν το κατάλλθλο
οργανωτικό ςχιμα (ομάδα ζργου) και το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό που κα
αξιοποιιςουν ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ
εκπόνθςθ του ζργου που κα αναλάβουν. Ο προςφζρων οφείλει να διακζςει ςτο πλαίςιο
τθσ παροφςασ κατ’ ελάχιςτον το παρακάτω εξειδικευμζνο προςωπικό:



Σουλάχιςτον δφο (2) μζλθ εξειδικευμζνα ςτθν τοποκζτθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Σα
άτομα αυτά κα ανικουν ςτθν εταιρεία του υπεφκυνου τθσ τοποκζτθςθσ και αυτό
κα αποδεικνφεται από τθν ςχετικι κατάςταςθ των εργαηομζνων τθσ εταιρείασ
(Ετιςιοσ Πίνακασ Επικεϊρθςθσ), θ οποία κα προςκομίηεται με τθν προςφορά. Θα
πρζπει δε να φζρουν και ονομαςτικι πιςτοποίθςθ από φορζα πιςτοποίθςθσ, ότι
ζχουν εξεταςτεί και ζχουν πιςτοποιθκεί για τον ςκοπό αυτό.



Σουλάχιςτον δφο (2) μζλθ με εμπειρία πζντε (5) ετϊν ςτθν υλοποίθςθ ζργων
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε φορείσ του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου
τομζα, ενϊ κα πρζπει να ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον πζντε (5)
ζργων με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ εφαρμογϊν ζξυπνων πόλεων,
ςε φορείσ του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα.

Λοιπζσ απαιτήςεισ
Με τθν υποβολι προςφοράσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει επιπλζον να προςκομίςει:



Πιςτοποιθτικό Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το αντίςτοιχο πρότυπο FSC
Chain of Custody ι ιςοδφναμο του καταςκευαςτι για καταςκευι αςτικοφ
εξοπλιςμοφ.



Σεχνικό φυλλάδιο τθσ καταςκευάςτριασ του ςτεγάςτρου υπογεγραμμζνο από
αυτιν, ςυνοδευόμενο από Τπεφκυνθ Διλωςθ περί αποδοχισ εκτζλεςθσ τθσ
προμικειασ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ, εάν δεν είναι ο ίδιοσ, καταςκευαςτισ.



Πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
ISO 14001:2015, υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001:2007 και
ενεργειακισ διαχείριςθσ ISO 50001:2011 ι αντίςτοιχα του καταςκευαςτι ςχετικά με
τθν επεξεργαςία και μεταποίθςθ προϊόντων ξφλου, εργαςίεσ καταςκευισ,
ςυναρμολόγθςθσ & τοποκζτθςθσ προκαταςκευαςμζνων προϊόντων από ξφλο &
μζταλλο.



Διλωςθ ςτατικισ επάρκειασ από διπλωματοφχο Πολιτικό Μθχανικό ότι τα
ςτζγαςτρα είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και είναι ςτατικά επαρκι
ζναντι χιονιοφ και ανεμοπίεςθσ.



Εγγφθςθ για δφο (2) τουλάχιςτον ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ για τθν καλι
λειτουργία των υπό προμικεια ειδϊν και τθ δωρεάν αποκατάςταςθ βλαβϊν που
δεν κα οφείλονται ςε βανδαλιςμοφσ και/θ δολιοφκορζσ.



Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, του διαγωνιηόµενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ υπϋαρ. 5/2020 Μελζτθσ
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χετικό demo τθσ προςφερόμενθσ πλατφόρμασ ζξυπνων πόλεων με τθ μορφι on
line ςυςτιματοσ ςτο διαδίκτυο, το οποίο κα περιλαμβάνει και τθν εφαρμογι τθν
οποία κα προμθκευτεί θ Ανακζτουςα Αρχι. το πλαίςιο του demo κα πρζπει να
υπάρχουν διακζςιμεσ τουλάχιςτον πζντε (5) επιπλζον εφαρμογζσ για μελλοντικι
επζκταςθ.

ΑΡΘΡΟ 6 – Σρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ - Κριτήριο κατακφρωςησ
Η προμικεια κα πραγματοποιθκεί με τθ διαδικαςία του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι προςφορά
βάςει βζλτιςτισ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.

ΑΡΘΡΟ 7 - Εγγυήςεισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 8 – Ποινικζσ ρήτρεσ
Εφ' όςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ
προμικειασ μπορεί να επιβλθκεί ςε βάροσ του αναδόχου τθσ προμικειασ ποινικι ριτρα
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

ΑΡΘΡΟ 9 – Σόποσ και Χρόνοσ παράδοςησ
Η παράδοςθ και εγκατάςταςθ κα γίνει ςε ςθμεία που κα υποδείξουν οι υπθρεςίεσ του
Διμου εντόσ πάντα των ορίων αυτοφ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τισ
υπθρεςίεσ υποδοχισ των ειδϊν, για τθν θμερομθνία και ϊρα που προτίκεται να παραδϊςει
τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Η εγκατάςταςθ των ειδϊν κα γίνεται από το προςωπικό του αναδόχου προμθκευτι.
Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.

ΑΡΘΡΟ 10 - Παραλαβή
Η παραλαβι του αντικειμζνου τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11 - Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ
βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε
φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ δεν είναι
υπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του
προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α.. ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ
βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, θ οποία υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από
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τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει
εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 12 – Απόρριψη υλικϊν
Εάν τα είδθ που ζχουν παραλθφκεί, διαπιςτωκεί ότι δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν ελαττϊματα και κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τα
αντικαταςτιςει με νζα, που κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα 10 θμερϊν.

ΑΡΘΡΟ 13 - Σρόποσ πληρωμήσ
Η πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των
ειδϊν από τθν Επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του
άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Σο ποςό αυτό κα εξοφλθκεί με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδοκεί από τθν Οικονομικι
Τπθρεςία του Διμου μετά τθν ειςιγθςθ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ για όλα τα
ςχετικά ηθτιματα που αφοροφν τθν παροφςα ςφμβαςθ, του πρωτοκόλλου οριςτικισ
παραλαβισ προμθκειϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του αντικειμζνου
τμθματικοφ ι ςυνολικοφ ςφμβαςθσ (παρ. 5, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016) και τθν ζκδοςθ
των αντίςτοιχων τιμολογίων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ βαρφνεται με όλεσ γενικά τισ δαπάνεσ, φόρουσ,
τζλθ, κακϊσ και κάκε άλλθσ προβλεπομζνθσ από νόμο κράτθςθσ.

ΑΡΘΡΟ 14 - Φόροι, Σζλη, Κρατήςεισ
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ
και κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. θμειϊνεται ότι θ
κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του
Ν.2238/94 (ΦΕΚ Αϋ 151), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ςτθν κράτθςθ φψουσ 0,07%
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων,
άρκρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15 - Επίλυςη διαφορϊν, Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά,
που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ
που κα υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα αρμόδια ελλθνικά δικαςτιρια.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μζγαρα, 19/2/2020
Μζγαρα, 19/2/2020
Ο υντάξασ
Η Προϊςταμζνθ
Ο Διευκυντισ
Σμιματοσ
Μελετϊν -Ζργων
Κ.Κάμπαξθσ
Π.Μιλεςθσ

Ε.Σςάκωνα
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