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1.

Σερληθή Πεξηγξαθή

Ο Γήκνο Σξίπνιεο αληαπνθξηλφκελνο ζηελ κε αξ. πξση. 4271/23-01-2019 Πξφζθιεζε (ζρεη.
ΑΓΑ:ΩΡΑΕ465ΥΘ7-Κ78) ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηαρείξηζεο Π.Γ.Δ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
ζηεγάζηξσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ή θαη αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ
θνηλνχ ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο», ππνβάιιεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνο έληαμε ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα,
κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ.
Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε π έ λ η ε ( 5) ζπλνιηθά ζηεγάζηξσλ ηχπνπ Α
(κήθνπο > 4.00 κέηξσλ θαη πιάηνπο > 1,20 κέηξσλ), έμη (6) ζηεγάζηξσλ ηχπνπ Β (κήθνπο > 4.00
κέηξσλ θαη πιάηνπο ≥ 1,00 κέηξνπ) θαη ηξηψλ (3) ζηεγάζηξσλ ηχπνπ Γ (κήθνπο > 4.00 κέηξσλ θαη
πιάηνπο ≥ 1,00 κέηξνπ) αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππάξρνληνο πεδνδξνκίνπ.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζηεγάζηξσλ ζα είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
πνπ αθνξνχλ ζηελ αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ησλ ζηεγάζηξσλ θαζψο θαη ηνπο
ηχπνπο, ζέζεηο θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ηνπ
Τπνπξγείνπ. Ζ επηινγή ησλ ηχπσλ ησλ ζηεγάζηξσλ έγηλε κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ ζέηεη ε αλσηέξσ Πξφζθιεζε.
Μεηά απφ απηνςίεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ην Σκήκα ΖΜ Έξγσλ & πγθνηλσληψλ ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΣΔΛ Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ Α.Δ. επειέγεζαλ 14 πθηζηάκελεο ζηάζεηο ζε
θεληξηθέο πεξηνρέο κε ηελ κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα γηα αλαβάζκηζε θαη έληαμε ζην πξφγξακκα
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ».

A/A

Όλνκα ζηάζεο

1
2
3
4

ΓΔΔ , Οδφο πάξηεο
ΔΦΚΑ - ΗΚΑ , Οδφο πάξηεο
ΟΔ , Οδφο Αιεμάλδξνπ νχηζνπ
ΔΠΑΛ , Οδφο Σεγέαο
ΤΝΟΗΚΗΜΟ
ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ,
Οδφο Ξελνθψληνο
Β' ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ , Οδφο
Πειάγνπο
ΓΑΚ , Οδφο Καιαβξχησλ
ΛΔΥΖ ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ , Οδφο
Καιαβξχησλ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ (ΣΔΡΜΑ) ,
Γεκνηηθή νδφο
ΠΛΑΣΔΗΑ ΘΔΟΚΡΗΣΟΤ , Οδφο
Μαηλάινπ
11ν ΤΝΣΑΓΜΑ , Οδφο Γαβάθε
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ , Οδφο
Θεκηζηνθιένπο
Α' ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ , Οδφο
ΟΖΔ
ΟΖΔ , Οδφο ΟΖΔ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Πιάηνο
πεδνδξ.
3,95
2,50
3,70
2,25

Μήθνο
Σύπνο ηεγάζηξνπ
ηεγάζηξνπ
(κ)
B
Μ > 4,00
Γ
Μ > 4,00
Α
Μ > 4,00
B
Μ > 4,00

Πιάηνο
ηεγάζηξνπ (κ)
1,00 ≤ Π ≤ 1,19
1,00 ≤ Π ≤ 1,19
1,20 ≤ Π ≤ 1,40
1,00 ≤ Π ≤ 1,19

2,50

Γ

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

7,00

Β

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

2,80

Β

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

3,40

A

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

2,80

Β

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

3,90

A

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

5,00

Β

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

3,50

A

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

6,40

A

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19

4,25

Γ

Μ > 4,00

1,00 ≤ Π ≤ 1,19
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2.

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηάζεωλ
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξφζθιεζεο V ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ II» ζα γίλεη
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δέθα ηεζζάξσλ (14) ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
επηβαηψλ ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, απνζθνπψληαο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ απφ ηηο εθάζηνηε
επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Οη επηιεγκέλνη ηχπνη ζηεγάζηξσλ είλαη ηξεηο (3) θαη έρνπλ επηιεγεί αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ζηέγαζηξα θαη ηα SMART πξφζζεηα πνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζ΄ απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ.
ρεδηαζκόο ηωλ ζηεγάζηξωλ
Σα ζηέγαζηξα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή κνξθή, λα παξέρνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα
θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ θαη λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο ζεκάλζεηο ησλ ζηάζεσλ ζε έλα αξκνληθφ
ζχλνιν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία ζηνπο ρξήζηεο ησλ αζηηθψλ
ζπγθνηλσληψλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηνλ ρξφλν αλακνλήο ηνπο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
νξαηφηεηα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο κε εμαίξεζε εθείλε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε δηαθήκηζε ή θαη ν
ράξηεο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ή νπνηαδήπνηε έληππε πιεξνθφξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ πνπ ζα αλαξηάηαη πξνο ελεκέξσζε ησλ επηβαηψλ. Ζ πιεξνθφξεζε θαη ε
δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφιπηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Ζ θαηαζθεπή ησλ ζηεγάζηξσλ ζα γίλεηαη κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά πςειψλ κεραληθψλ θαη
ρεκηθψλ ηδηνηήησλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα παξέρνπλ θαιαίζζεηε εκθάληζε, ζα είλαη
αληηβαλδαιηζηηθά θαη δελ ζα αιινηψλνληαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
ζπλζεθψλ. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηεγάζηξσλ, ζα ζπλεξγάδνληαη
απφιπηα κεηαμχ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη κεραληθψλ
θαηαπνλήζεσλ. Ζ θαηαζθεπή δελ ζα θέξεη αηρκεξά ζεκεία ή επηθίλδπλεο εμνρέο.
Σα ζηέγαζηξα ζα δηαζέηνπλ θσηηζκφ θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε πξνζηαζία ηεο
ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ απφ ην ξεχκα.
Σα ζηέγαζηξα ζα δηαζέηνπλ θαζίζκαηα (ζηαζεξά ή αλαθιηλφκελα), εθφζνλ ην επηηξέπεη ν ηχπνο
ηνπ ζηεγάζηξνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο επηβάηεο. Ο αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ ζα
είλαη αλάινγνο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζηεγάζηξσλ.
ε θάζε ζηέγαζηξν ζα ηνπνζεηεζεί « έμππλνο » θάδνο απνξξηκάησλ, ζε κέξνο πνπ λα κελ
εκπνδίδεη ηνπο επηβάηεο ή ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο, ην νπνίν παξέρεη ειεθηξνληθή έλδεημε κφιηο
γεκίζεη.
Σν πιαίζην πνπ ζα ππάξρεη ζην ζηέγαζηξν φπνπ ζα αλαξηψληαη ζπγθνηλσληαθέο πιεξνθνξίεο ζα
πξέπεη λα είλαη απφ αλζεθηηθφ θαη αληηβαλδαιηζηηθφ πιηθφ, λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε αλάγλσζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ εχθνιε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, λα είλαη ζηεγαλφ θαη
λα κελ επηηξέπεη ηελ ζπγθέληξσζε πγξαζίαο.
Θα γίλεηαη πάθησζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζηεγάζηξνπ ζε εηδηθή έδξαζε κε θαηάιιειε εμπγίαλζε ηνπ
εδάθνπο θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά.
ηα ζηέγαζηξα, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο αθεηεξίεο θαη ζηα ηέξκαηα ησλ γξακκψλ ζα πξνζηεζεί
θηγθιίδσκα – θνππαζηή ζηελ πξφζνςε ηνπ ζηεγάζηξνπ εθηφο ηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ απηφ
(δειαδή φρη θαζ΄ φιν ην κήθνο ηνπ) γηα ηελ ηήξεζε πξνηεξαηφηεηαο επηβίβαζεο ζην ιεσθνξείν.
Ζ πηλαθίδα ηεο ζηάζεο ζα πξνεγείηαη ηνπ ζηεγάζηξνπ (σο πξνο ηε θνξά ηνπ ιεσθνξείνπ) θαη ζε
απφζηαζε φρη κηθξφηεξε ηνπ ελφο κέηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα ηνπ πιάηνπο ηνπ
πεδνδξνκίνπ, δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαζ΄φιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο
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πνπ θαηαιακβάλεη ην ζηέγαζηξν, δειαδή λα κελ αλαγθάδνληαη νη πεδνί λα βαδίδνπλ επί ηνπ
νδνζηξψκαηνο.
Θα ηεξείηαη ην ειάρηζην φξην ησλ 0,60κ. απφζηαζε αζθαιείαο απφ ην θξάζπεδν, δειαδή
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 0,60κ απφ απηφ. Δπίζεο, ε ειάρηζηε
απφζηαζε ηεο πιάηεο ηνπ ζηεγάζηξνπ απφ ην ηέινο ηνπ πεδνδξνκίνπ (ξπκνηνκηθή γξακκή) ζα είλαη
0,90κ γηα ηνλ ηχπν Α θαη 0,30κ γηα ηνλ ηχπν Β. Γηα ηνλ ηχπν Γ δελ απαηηείηαη ειάρηζηε απφζηαζε.
Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα είλαη νξαηή απφ ηνλ νδεγφ ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηνπο
ρξήζηεο ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε θαηαζθεπή –
εγθαηάζηαζε ή θπζηθφ εκπφδην.
ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηεγάζηξσλ ησλ ζηάζεσλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πην θάησ ζεκεία:
 Πιεξφηεηα ηεο κειέηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ θαηαζθεπήο,
ηερληθψλ θπιιαδίσλ, θαηφςεσλ, φςεσλ, ηνκψλ θιπ.
 Δπηινγή πιηθψλ, αζθάιεηα, αλζεθηηθφηεηα θαηαζθεπήο ησλ ζηάζεσλ σο πξνο βαλδαιηζκνχο,
αηπρήκαηα θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θιπ.
 Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο, ειεθηξνληθφο θαη άιινο ζπλαθήο κε ηα ζηέγαζηξα εμνπιηζκφο θαη
πξφλνηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θσηηζκνχ.
 Αηζζεηηθή.
 Δπρέξεηα ρξήζεο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
 Γηακπεξφηεηα - νξαηφηεηα γηα πεδνχο θαη νρήκαηα.
 ηαηηθή Μειέηε.
 Έγθξηζε ηχπνπ ζηεγάζηξσλ ΟΑΑ
Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο
Σα ζηέγαζηξα ησλ ζηάζεσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη:
Λεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ απνδεδεηγκέλα πιεξνί ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο απαηηήζεηο
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
 Πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
 Καηάιιειν ζεκείν αλάξηεζεο έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ.
 Αζθάιεηα ζηε ρξήζε.
 Άλεην πεξηβάιινλ αλακνλήο.
 Υψξνο ζηάζκεπζεο θαη ειηγκψλ γηα αλαπεξηθφ θαξνηζάθη.
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζηεγάζηξσλ πξέπεη λα πξνζθέξεη επειημία ζηνλ ηξφπν ζπλαξκνιφγεζεο θαη
επέθηαζεο ηνπο κε ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα (modular design).
πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη, ζα κεηαθέξεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη ηα παξαθάησ
ηχπνπ ζηέγαζηξα ζηάζεσλ:
ηέγαζηξν Σύπνπ Α


Δίλαη ηα ζηέγαζηξα κε πιάηνο απφ 1,20 κ. έσο θαη 1,40 κ., κήθνο 4,00 κ. θαη άλσ θαη
σθέιηκνπ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 2,20 κ. (θαηψηεξν κέξνο νξνθήο) θαη ηνπνζεηνχληαη ζε
πεδνδξφκηα πιάηνπο απφ 2,70 κ. θαη άλσ. Οη πην πάλσ δηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη απφ ηελ
ηειεησκέλε επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ. Ζ νπίζζηα φςε (πιάηε) ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα πξέπεη λα
είλαη θιεηζηή απφ δηαθαλέο πνιπθαξβνληθφ, αληηβαλδαιηζηηθφ, άζξαπζην πιαίζην,
παξέρνληαο πξνζηαζία ζην επηβαηηθφ θνηλφ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα ππάξρεη
ειεχζεξε δίνδνο δηαθπγήο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00 κ. Σν αξηζηεξφ (φπσο παξαηεξείηαη απφ
ηνλ δξφκν) θάζεην πξνο ηελ γξακκή ηνπ πεδνδξνκίνπ ηκήκα ζα είλαη πιήξσο θαιπκκέλν απφ
πιαίζην, ελψ ην δεμηφ θάζεην ηκήκα δχλαηαη λα είλαη θαιπκκέλν θαηά πιάηνο θαηά ην ήκηζπ
απφ δηαθαλέο, αληηβαλδαιηζηηθφ, άζξαπζην πιαίζην.
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Σν ζηέγαζηξν ζα δηαζέηεη ζηαζεξφ παγθάθη ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ζέζεσλ.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρψξν ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθνχ πάλει, ζηελ θάζεηε
πξνο ην νδφζηξσκα επηθάλεηα.
ε θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί « έμππλνο » θάδνο απνξξηκάησλ, ζε κέξνο πνπ
λα κελ εκπνδίδεη ηνπο επηβάηεο ή ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο, ην νπνίν παξέρεη ειεθηξνληθή
έλδεημε κφιηο γεκίζεη.
ε έλα απφ ηα πιεπξηθά ζηνηρεία ηνπ ζηεγάζηξνπ, κε εμαίξεζε πίζσ απφ ην θάζηζκα ζα
ελζσκαηψλεηαη θσηηδφκελνο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 70cmx100cm,
φπνπ ζα κπνξεί λα αλαξηεζεί ράξηεο ηεο δηαδξνκήο θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ
ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε, ην πξφγξακκα δξνκνινγίσλ, ηα θφκηζηξα, ηα γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλζεθηηθφ θαη
αληηβαλδαιηζηηθφ πιηθφ, λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε αλάγλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ
εχθνιε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, λα είλαη ζηεγαλφ θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ
ζπγθέληξσζε πγξαζίαο.
Δλζσκαησκέλα ζην ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηαηηθή ζήκαλζε ηεο ζηάζεο, φπνπ ζα
αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηεο ζηάζεο, ν θσδηθφο ηεο ζηάζεο θαη νη αξηζκνί ησλ ιεσθνξεηαθψλ
γξακκψλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηε ζηάζε.
Ο ζθειεηφο ηεο ζηάζεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ
(πξνθίι αινπκηλίνπ) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 100x100 ρηι. γηα ηα ππνζηπιψκαηα θαη
δηαηνκέο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 60x100 ρηι. γηα φια ηα πεξαηηέξσ νξηδφληηα
ζηνηρεία / δεζίκαηα ηνπ ζθειεηνχ.
ε φια ηα παξάζπξα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ππνζηπιψκαηα θαη νη νξηδφληηεο δηαηνκέο (πιατλά
ηκήκαηα ζηάζεσλ) λα ηνπνζεηεζνχλ πνιπθαξβνληθά θχιια πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm.
Γηα ηελ νξνθή ηνπ ζηεγάζηξνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπςεισηά, εκηδηαθαλή, πνιπθαξβνληθά
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm. Όιεο νη κεηαιιηθέο δνκέο ηεο νξνθήο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ηειάξν αινπκηλίνπ ην νπνίν λα ζηεξίδεηαη
πάλσ ζηα ππνζηπιψκαηα. Πεξαηηέξσ, νη άθξεο ησλ πνιπθαξβνληθψλ πξέπεη λα θαηαιήγνπλ
ζε έλα δεχηεξν ηειάξν απφ πξνθίι αινπκηλίνπ εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί σο
πδξνξξνή.
Όιεο νη ελψζεηο ησλ δηαηνκψλ/πξνθίι ηνπ ζηεγάζηξνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε
αλνμείδσηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm θαη αλνμείδσηνπο θνριίεο.
Σν θάζε ζηέγαζηξν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 2 ζχξεο USB γηα θφξηηζε smart ζπζθεπψλ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ θχθισκα επαξθή θσηηζκνχ
ηερλνινγίαο Led θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε πξνζηαζία ηεο ειεθηξνινγηθήο
εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ απφ ην ξεχκα. Να θαηαηεζεί ζρέδην ηεο
ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηαθή απηνλνκία επαξθή γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο θφξηηζεο ησλ smart ζπζθεπψλ. Να θαηαηεζεί κειέηε γηα ηελ επάξθεηα
ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηαθά απηφλνκν Φ/Β θαη λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα ειεθηξνινγηθήο ζχλδεζεο ηφζν ζην Φ/Β φζν θαη ελαιιαθηηθά ζε ζπλερέο ξεχκα
(πίιαξ) ζην δίθηπν ηνπ δεκνηηθνχ νδνθσηηζκνχ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθή πηλαθίδα, ηερλνινγίαο Led,
κεηαβαιιφκελσλ κελπκάησλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. H ειεθηξνληθή
πηλαθίδα, ζα πξέπεη λα δηαζπείξεη ηελ πιεξνθφξεζε ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 κέηξσλ
απφ ην ζηέγαζηξν κέζσ αζχξκαηεο ζχλδεζεο Wi-Fi.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αζχξκαην εμνπιηζκφ δηθηχνπ Wi-Fi.
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ην θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάθησζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζηεγάζηξνπ ζε εηδηθή
έδξαζε κε θαηάιιειε εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηψλ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηαηηθή κειέηε γηα ηελ ζηαηηθή επάξθεηά ηνπ, ε
νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έγθξηζε ηχπνπ απφ ηνλ ΟΑΑ θαη λα θαηαηεζεί ζηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ .

ηέγαζηξν Σύπνπ Β

















Δίλαη ηα ζηέγαζηξα κε πιάηνο απφ 1,00κ. έσο 1,19κ., κήθνο 4,00κ. θαη άλσ θαη σθέιηκνπ χςνπο

ηνπιάρηζηνλ 2,20 κ. (θαηψηεξν κέξνο νξνθήο) θαη ηνπνζεηνχληαη ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο απφ
1,80κ. έσο 2,69κ. Οη πην πάλσ δηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη απφ ηελ ηειεησκέλε επηθάλεηα ηνπ
πεδνδξνκίνπ. Γχλαηαη λα ππάξρεη κφλν νπίζζηα φςε (πιάηε) πιήξσο θιεηζηή απφ δηαθαλέο
πιαίζην. Αξηζηεξά θαη δεμηά ην ζηέγαζηξν ζα είλαη ηειείσο αλνηθηφ (γηα ηελ ειεχζεξε
δηαθίλεζε ησλ πεδψλ). Ζ πιάηε ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή απφ δηαθαλέο
πνιπθαξβνληθφ πιαίζην, κε καζίθ θχιιν 4 mm, παξέρνληαο πξνζηαζία ζην επηβαηηθφ θνηλφ
απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Σν ζηέγαζηξν ζα δηαζέηεη νξζνζηάηεο (παγθάθη φξζησλ) κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 120 cm.
ε θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάδνο απνξξηκάησλ, ζε κέξνο πνπ λα κελ
εκπνδίδεη ηνπο επηβάηεο ή ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο.
ε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο πιάηεο ηνπ ζηεγάζηξνπ, ζα ελζσκαηψλεηαη θσηηδφκελνο πίλαθαο
αλαθνηλψζεσλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 70cmx100cm, φπνπ ζα κπνξεί λα αλαξηεζεί ράξηεο
ηεο δηαδξνκήο θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε, ην
πξφγξακκα δξνκνινγίσλ, ηα θφκηζηξα, ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθήο
ζπγθνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλζεθηηθφ θαη αληηβαλδαιηζηηθφ πιηθφ, λα επηηξέπεη ηελ
εχθνιε αλάγλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ εχθνιε αληηθαηάζηαζε ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, λα είλαη ζηεγαλφ θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ ζπγθέληξσζε πγξαζίαο.
Δλζσκαησκέλα ζην ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηαηηθή ζήκαλζε ηεο ζηάζεο, φπνπ ζα
αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηεο ζηάζεο, ν θσδηθφο ηεο ζηάζεο θαη νη αξηζκνί ησλ ιεσθνξεηαθψλ
γξακκψλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηε ζηάζε.
Ο ζθειεηφο ηεο ζηάζεο, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ
100x100 ρηι. γηα ηα ππνζηπιψκαηα θαη δηαηνκέο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 60x100 ρηι. γηα φια
ηα πεξαηηέξσ νξηδφληηα ζηνηρεία / δεζίκαηα ηνπ ζθειεηνχ .
ε φια ηα παξάζπξα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ππνζηειψκαηα λα ηνπνζεηεζνχλ πνιπθαξβνληθά
θχιια πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm.
Γηα ηελ νξνθή ηνπ ζηεγάζηξνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπςεισηά, εκηδηαθαλή πνιπθαξβνληθά
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm. Όιεο νη κεηαιιηθέο δνκέο ηεο νξνθήο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ηειάξν αινπκηλίνπ ην νπνίν λα ζηεξίδεηαη
πάλσ ζηα ππνζηπιψκαηα. Πεξαηηέξσ, νη άθξεο ησλ πνιπθαξβνληθψλ πξέπεη λα θαηαιήγνπλ
ζε έλα δεχηεξν ηειάξν απφ πξνθίι αινπκηλίνπ εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί σο
πδξνξξνή.
Όιεο νη ελψζεηο ησλ δηαηνκψλ/πξνθίι ηνπ ζηεγάζηξνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε
αλνμείδσηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm θαη αλνμείδσηνπο θνριίεο.
Σν θάζε ζηέγαζηξν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 2 ζχξεο USB γηα θφξηηζε smart ζπζθεπψλ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ θχθισκα κε επαξθή θσηηζκφ
ηερλνινγίαο Led θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε πξνζηαζία ηεο ειεθηξνινγηθήο
εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ απφ ην ξεχκα. Να θαηαηεζεί ζρέδην ηεο
ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο.
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Σν θάζε ζηέγαζηξν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηαθή απηνλνκία επαξθή γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο θφξηηζεο ησλ smart ζπζθεπψλ. Να θαηαηεζεί κειέηε γηα ηελ επάξθεηα
ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηαθά απηφλνκν Φ/Β θαη λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα ειεθηξνινγηθήο ζχλδεζεο ηφζν ζην Φ/Β φζν θαη ζε ζπλερέο ξεχκα (πίιαξ) ζην
δίθηπν ηνπ δεκνηηθνχ νδνθσηηζκνχ.
ην θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάθησζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζηεγάζηξνπ ζε εηδηθή
έδξαζε κε θαηάιιειε εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηαηηθή κειέηε γηα ηελ ζηαηηθή επάξθεηά ηνπ, ε
νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έγθξηζε ηχπνπ απφ ηνλ ΟΑΑ θαη λα θαηαηεζεί ζηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ .

ηέγαζηξν Σύπνπ Γ

















Δίλαη ηα ζηέγαζηξα κε πιάηνο απφ 1,00κ. έσο 1,19κ., κήθνο 4,00κ. θαη άλσ θαη σθέιηκνπ
χςνπο ηνπιάρηζηνλ 2,20 κ. (θαηψηεξν κέξνο νξνθήο) θαη ηνπνζεηνχληαη ζε πεδνδξφκηα
πιάηνπο απφ 1,60κ. έσο 1,79κ. Οη πην πάλσ δηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη απφ ηελ ηειεησκέλε
επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ. ηνλ ηχπν απηφ ησλ ζηεγάζηξσλ δελ ηνπνζεηείηαη νπίζζηα φςε
(πιάηε) νχηε αξηζηεξφ θαη δεμηφ ηκήκα (ζα είλαη ηειείσο αλνηθηά γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε
ησλ πεδψλ). ηνλ ηχπν απηφ απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε θαζίζκαηνο.
ε θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάδνο απνξξηκάησλ, ζε κέξνο πνπ λα κελ
εκπνδίδεη ηνπο επηβάηεο ή ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο.
Ο ζθειεηφο ηεο ζηάζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ
100x100 ρηι. γηα ηα ππνζηπιψκαηα θαη δηαηνκέο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 60x100 ρηι. γηα φια
ηα πεξαηηέξσ νξηδφληηα ζηνηρεία/δεζίκαηα ηνπ ζθειεηνχ.
Γηα ηελ νξνθή ηνπ ζηεγάζηξνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπςεισηά εκηδαθαλή πνιπθαξβνληθά
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm. Όιεο νη κεηαιιηθέο δνκέο ηεο νξνθήο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ηειάξν αινπκηλίνπ ην νπνίν λα ζηεξίδεηαη
πάλσ ζηα ππνζηπιψκαηα. Πεξαηηέξσ, νη άθξεο ησλ πνιπθαξβνληθψλ πξέπεη λα θαηαιήγνπλ
ζε έλα δεχηεξν ηειάξν απφ πξνθίι αινπκηλίνπ εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί σο
πδξνξξνή.
Όιεο νη ελψζεηο ησλ δηαηνκψλ/πξνθίι ηνπ ζηεγάζηξνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε
αλνμείδσηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm θαη αλνμείδσηνπο θνριίεο.
Δλζσκαησκέλα ζην ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηαηηθή ζήκαλζε ηεο ζηάζεο, φπνπ ζα
αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηεο ζηάζεο, ν θσδηθφο ηεο ζηάζεο θαη νη αξηζκνί ησλ ιεσθνξεηαθψλ
γξακκψλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηε ζηάζε.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 2 ζχξεο USB γηα θφξηηζε smart ζπζθεπψλ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ θχθισκα επαξθή θσηηζκνχ
ηερλνινγίαο Led θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε πξνζηαζία ηεο ειεθηξνινγηθήο
εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ απφ ην ξεχκα. Να θαηαηεζεί ζρέδην ηεο
ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηαθή απηνλνκία επαξθή γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο θφξηηζεο ησλ smart ζπζθεπψλ. Να θαηαηεζεί κειέηε γηα ηελ επάξθεηα
ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηαθά απηφλνκν Φ/Β θαη λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα ειεθηξνινγηθήο ζχλδεζεο ηφζν ζην Φ/Β φζν θαη ζε ζπλερέο ξεχκα (πίιαξ) ζην
δίθηπν ηνπ δεκνηηθνχ νδνθσηηζκνχ.
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ην θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάθησζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζηεγάζηξνπ ζε εηδηθή
έδξαζε κε θαηάιιειε εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηαηηθή κειέηε γηα ηελ ζηαηηθή επάξθεηά ηνπ, ε
νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έγθξηζε ηχπνπ απφ ηνλ ΟΑΑ λα θαηαηεζεί ζηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ.

Γεληθέο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο













Καη γηα ηνπο ηξεηο ηχπνπο ησλ ζηεγάζηξσλ θαη ζην έλα ηκήκα ηεο πιάηεο ζα ηνπνζεηεζεί
εηδηθφ ελζσκαησκέλν πιαίζην κε θαζαξέο δηαζηάζεηο 1,00κ. (γηα ηελ νξηδφληηα) θαη 0,70κ.
(γηα ηελ θαηαθφξπθε) φπνπ ζα αλαξηψληαη πιεξνθνξίεο, αλαθνηλψζεηο θαη ράξηεο ηνπ ΚΣΔΛ
ΑΡΚΑΓΗΑ Α.Δ. θαη ζηηο δχν φςεηο ηνπ.
ην άλσ δεμηφ θαη αξηζηεξφ εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ ζηεγάζηξνπ, δειαδή ζηηο πιεπξέο ηηο
θάζεηεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ, ζα ππάξρνπλ θαιαίζζεηα πιαίζηα ζηα νπνία ζα
αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηεο ζηάζεο. Ζ νλνκαζία ηεο ζηάζεο ζα αλαγξάθεηαη πξναηξεηηθά
θαη ζηηο πιεπξέο ηνπ ζηεγάζηξνπ ηηο παξάιιειεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ.
Ζ πηλαθίδα ηεο ζηάζεο ζα πξνεγείηαη ηνπ ζηεγάζηξνπ (σο πξνο ηε θνξά ηνπ ιεσθνξείνπ) θαη
ζε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε ηνπ ελφο κέηξνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ, δελ ζα πξέπεη λα
παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαζ΄ φιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο πνπ θαηαιακβάλεη ην
ζηέγαζηξν, δειαδή λα κελ αλαγθάδνληαη νη πεδνί λα βαδίδνπλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο.
Θα ηεξείηαη ην ειάρηζην φξην ησλ 0,60κ. απφζηαζε αζθαιείαο απφ ην θξάζπεδν, δειαδή
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 0,60κ απφ απηφ. Δπίζεο, ε
ειάρηζηε απφζηαζε ηεο πιάηεο ηνπ ζηεγάζηξνπ απφ ην ηέινο ηνπ πεδνδξνκίνπ (ξπκνηνκηθή
γξακκή) ζα είλαη 0,90κ γηα ηνλ ηχπν Α θαη 0,30κ γηα ηνλ ηχπν Β. Γηα ηνλ ηχπν Γ δελ
απαηηείηαη ειάρηζηε απφζηαζε.
Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα είλαη νξαηή απφ ηνλ νδεγφ ηνπ ιεσθνξείνπ θαη
ηνπο ρξήζηεο ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε
θαηαζθεπή – εγθαηάζηαζε ή θπζηθφ εκπφδην.
Γηα φια ηα ζηέγαζηξα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 4,00κ. ην θάζηζκα ζα είλαη ηξηψλ ζέζεσλ.

Πξόζζεηα Υαξαθηεξηζηηθά

Σα ζηέγαζηξα ζα πιεξνχλ επίζεο ηηο πην θάησ γεληθέο απαηηήζεηο:
 Βαθή ηνπ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο, πνπ πξέπεη λα είλαη βακκέλα
κε ειεθηξνζηαηηθή ζαγξέ αληηθνιιεηηθή βαθή θνχξλνπ.
 Πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ απφ γξαθή (graffiti) – εχθνινο θαζαξηζκφο.
 Δχθνινο θαζαξηζκφο ζηεγάζηξνπ θαη θαζίζκαηνο.
 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θαζίζκαηνο θαη ησλ ζέζεσλ ελαπφζεζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα
κελ επηηξέπεη ηελ ζπζζψξεπζε ζηεξεψλ ή πγξψλ, λα ζηεγλψλεη γξήγνξα, λα θαζαξίδεηαη
εχθνια, λα κελ γιηζηξά ν θαζήκελνο θαη ε επηθάλεηά ηνπ λα θξαηά αλεθηέο ζεξκνθξαζίεο.
 Ο ζρεδηαζκφο ηεο νξνθήο λα είλαη ηέηνηνο, πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ ζπζζψξεπζε αρξήζησλ,
ζηεξεψλ ή πγξψλ, ε δε απνξξνή ησλ πδάησλ λα κε γίλεηαη απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ
ηνπ ζηεγάζηξνπ. Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλήο γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην.
Πεξηκεηξηθά ηεο νξνθήο ηνπ ζηεγάζηξνπ λα ππάξρεη πδξνξξνή ε νπνία λα ζπγθεληξψλεη θαη
λα απνβάιεη ηα λεξά απφ ηελ νξνθή ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζηεγάζηξνπ θαη ζε
ζεκείν ηέηνην πνπ λα κελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνπο επηβάηεο θαηά ηελ δηάξθεηα βξνρήο. Ο
ζρεδηαζκφο ησλ πδξνξξνψλ λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κελ θξάζζνληαη εχθνια. Ζ απνξξνή
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ησλ πδάησλ απφ ηελ πδξνξξνή λα γίλεηαη ζε έλα απφ ηα θάζεηα ππνζηπιψκαηα ηνπ
ζηεγάζηξνπ ζηελ πίζσ πιεπξά. Ζ ηειηθή απνξξνή ησλ πδάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν
πνπ λα κελ είλαη νξαηφο ζε χςνο κηθξφηεξν ησλ 10 εθαηνζηψλ απφ ην έδαθνο.
Γηα ηα πην πάλσ απαηηείηαη νη πξνζθέξνληεο λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο
ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία, κειέηεο, ζρέδηα, ηερληθά θπιιάδηα, φπνπ θαίλνληαη ιεπηνκέξεηεο
φπσο νη θαηφςεηο, φςεηο, ηνκέο θαη νη δηαηνκέο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηερληθφ εγρεηξίδην
ζπλαξκνιφγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο κε ιεπηνκέξεηεο ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ εμαξηεκάησλ,
δεηγκαηνιφγην ρξσκάησλ θιπ.
Σα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα δίλνπλ αθξηβή θαη πιήξε εηθφλα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηεγάζηξνπ, ηνπ ηξφπνπ
ζπλαξκνιφγεζεο θαη επεθηαζηκφηεηαο ηνπ, φπσο επίζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ ηνπ, ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο
πξφλνηεο εμνπιηζκνχ θαη πσο απηέο ελζσκαηψλνληαη, θαζψο θαη πιήξε πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο.
ηαηηθόο ρεδηαζκόο

Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά ζηαηηθή κειέηε γηα ηνλ έιεγρν αληνρήο θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ.
Ο θέξσλ νξγαληζκφο θαη ε πάθησζε ησλ ζηεγάζηξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ
αληίζηνηρν Δπξσθψδηθα σο πξνο:
 EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 γηα ηελ κειέηε ησλ κειψλ αινπκηλίνπ.
 EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο αλεκνπίεζεο.
 EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ θνξηίνπ.
 ΔΝ-1090-3 γηα ηηο θαηαζθεπέο εμ αινπκηλίνπ
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζηεγάζηξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ CE απφ Αλεμάξηεην
Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο γηα ‘’Σελ εγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Διέγρνπ Παξαγσγηθήο
Γηαδηθαζίαο (Factory Production Control – FPC)’’. Ζ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζα πξέπεη λα έρεη
γίλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ηιεθηξνκεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο

Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ ζηα ζηέγαζηξα:
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ, ελεξγεηαθά απηφλνκνπ θσηνβνιηατθνχ
ζπζηήκαηνο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θσηηζκφ led ζε φια ηα ζηέγαζηξα γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ γηα θσηηζκφ θαη γηα ηηο άιιεο ειεθηξηθέο αλάγθεο. Θα παξέρεηαη ελαιιαθηηθή
ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε ζε ζπλερέο ξεχκα (pilar) ζην δίθηπν ηνπ δεκνηηθνχ νδνθσηηζκνχ.
 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ζπλδπαζηηθή παξνρή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηα ζηέγαζηξα γηα ηελ θάιπςε
κέξνπο ησλ αλαγθψλ γηα θσηηζκφ θαη γηα ηηο άιιεο ειεθηξηθέο αλάγθεο.
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθήο πηλαθίδαο αλάιπζεο 96Υ7 pixel,
ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη κεηαβιεηά κελχκαηα led, ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
πιεξνθφξεζεο επφκελσλ αθίμεσλ ιεσθνξείσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ πηλαθίδα ζα δηαζέηεη
θαη ερεηηθή αλαθνίλσζε γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξίδα γηα θφξηηζε smart ζπζθεπψλ κέζσ δπν ηνπιάρηζηνλ ζπξψλ USB.
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο led εληφο ηνπ ζηεγάζηξνπ.
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπνζέηεζε δηθηχνπ Wi-Fi δηαζπνξά ηεο πιεξνθνξίαο ζε απφζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 50m, ζηηο ζηάζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα LED.
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πηζαλή ηνπνζέηεζε θάκεξαο αζθαιείαο θιεηζηνχ
θπθιψκαηνο (CCTV).
Όινο ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα έρεη πξνζηαζία απφ βαλδαιηζκνχο θαη λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη εχθνια
φπσο π.ρ. κε ηε ρξήζε λεξνχ ππφ πίεζε (Standard IP54).
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Φωηηζκόο ζηεγάζηξνπ

Ο θσηηζκφο Led ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα πινπνηείηαη απηφλνκα κέζσ εγθαηάζηαζεο θαηάιιεινπ
Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ζπλδπαζηηθά κε ζχλδεζε κε ην δεκνηηθφ δίθηπν παξνρή ειεθηξηθήο
ηζρχνο. Παξάιιεια, ζε θάζε ζηέγαζηξν ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε δηάηαμε γηα θφξηηζε θνξεηψλ
έμππλσλ (smart) ζπζθεπψλ (tablet, θηλεηά ηειέθσλα θιπ.) Οη πάζεο θχζεσο ειεθηξνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο (Φ/Β θιπ) νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ θσηηζκφ θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζηεγάζηξνπ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ηιεθηξνληθή Πηλαθίδα πιεξνθόξεζεο - Σερλνινγία

Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα παξέρεη απεπζείαο δπλακηθή πιεξνθφξεζε πξνο ην επηβαηηθφ θνηλφ ηφζν σο
πξνο ηελ ψξα άθημεο ησλ ιεσθνξείσλ φζν θαη κε κελπκάησλ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο.
Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα είλαη line- matrix θαη λα κπνξεί λα πξνβάιιεη κηα γξακκή θεηκέλνπ ζε
θίηξηλν ρξψκα ψζηε λα παξέρεη απεπζείαο δπλακηθή πιεξνθφξεζε ζε δχν γιψζζεο, Διιεληθά θαη
Αγγιηθά.
Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη δηεπαθέο δηαζχλδεζεο κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα κπνπηφλ
ςπρξψλ επαθψλ, λα ειέγρεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ Web εθαξκνγή ηειεκαηηθήο θαη λα
ελζσκαηψλεη πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο.
Ζ πηλαθίδα λα ελζσκαηψλεη ερεηηθή αλαγγειία ησλ απεηθνληδφκελσλ θαη πξναπνζεθεπκέλσλ
κελπκάησλ.
Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο Led θαη λα ειέγρεηαη απφ ςεθηαθφ κηθξνειεγθηή, ν νπνίνο
λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ελζσκαησκέλεο ζρεδίαζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα.
Ζ πηλαθίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ ζθαικάησλ, πνπ ζα ειέγρεη θαη΄ ειάρηζην:
θακέλν εηθνλνζηνηρείν, απνθνπή εηθνλνζηνηρείνπ, βξαρπθπθισκέλν εηθνλνζηνηρείν, δηαξξνή
ξεχκαηνο εηθνλνζηνηρείνπ.
Ζ αζηνρία ελφο εηθνλνζηνηρείνπ λα κελ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ κελχκαηνο.
Ζ πηλαθίδα λα εκθαλίδεη θείκελν ζε επίπεδν γξακκήο, λα εκθαλίδεη κηα γξακκή κε χςνο ραξαθηήξα
42mm. Ζ ρξσκαηηθή απφρξσζε ησλ θψην-δηφδσλ ( LED ) λα είλαη ρξψκαηνο amber. Ζ ζχλζεζε ηεο
νζφλεο λα επηηπγράλεηαη κε εηθνλνζηνηρεία ηνπνζεηεκέλα έηζη ψζηε λα εκθαλίδεηαη ην θείκελν θαη ηα
ζχκβνια κε ρξσκηθή νκνηνκνξθία.
Πιαίζην θαη Πξόζβαζε

Σν πιαίζην ηεο πηλαθίδαο λα είλαη απφ πξνθίι αινπκίληνπ βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη λα
έρεη πξνζηαζία απφ ζθφλε θαη λεξφ κε δηαβάζκηζε ζηεγαλφηεηαο IP54. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ λα
ελζσκαηψλνληαη ηφζν νη κπαηαξίεο φζν θαη ξπζκηζηήο θφξηηζεο.
Να πξνζηαηεχνληαη απφ εμσηεξηθφ δηαθαλέο πνιπθαξβνληθφ θχιν mat πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4 ρηι. θαη
λα παξέρεη πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ηχπνπ UV.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ην ζεκείν
ηνπνζέηεζεο.
Όια ηα ππνζπζηήκαηα φπσο ν θεληξηθφο ειεγθηήο, ηα θπθιψκαηα ησλ εηθνλνζηνηρείσλ, ην
ηξνθνδνηηθφ – θνξηηζηήο θ.α. λα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο ηνπ θειχθνπο, ηνπ νπνίνπ ε
αλζεθηηθφηεηα λα ηα πξνζηαηεχεη απφ θξαδαζκνχο, πγξαζία, βξνρή, ρηφλη, ειηαθή αθηηλνβνιία,
ζθφλε, βξσκηά, νμείδσζε.
Ζ πηλαθίδα λα δηαζέηεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζηήξημήο ηεο γηα λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ ζηάζε
– ζηέγαζηξν ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο.
Όια ηα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα πρ. βίδεο πεξηθφριηα θ.α. λα είλαη αλνμείδσηα γηα ηελ απνθπγή
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νμείδσζεο θαη λα έρνπλ ηδηφηεηεο θαηά ηεο ραιάξσζεο (αζθαιείαο)
ην πιαίζην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ν αηζζεηήξαο αηκνζθαηξηθήο αληαχγεηαο γηα ηελ απηφκαηε
ξχζκηζε ηεο θσηεηλφηεηαο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ.
Δπηινγή Τιηθώλ- Αλζεθηηθόηεηα θαη Αζθάιεηα Καηαζθεπήο

Ζ θαηαζθεπή ησλ ζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη σο εμήο:
 Όια ηα κεηαιιηθά κέξε λα είλαη απνθιεηζηηθά θαηαζθεπαζκέλα απφ πξνθίι αινπκίληνπ
βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή antigraffiti , λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ αιαηψδε δηάβξσζε, ηελ
νμείδσζε θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηελ θαηαζθεπή.
 Όια ηα πιηθά δηαζχλδεζεο ζα είλαη είηε απφ αινπκίλην είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Γελ
επηηξέπνληαη ζπγθνιιήζεηο θαη ζπξξαθέο κεηάιισλ.
 Όια ηα πιηθά λα αληέρνπλ ζε βαλδαιηζκφ. Ζ θαηαζθεπή δελ πξέπεη λα θέξεη αηρκεξά ζεκεία ή
επηθίλδπλεο εμνρέο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο.
 Όια ηα πιηθά λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία.
 Ζ ζπλαξκνιφγεζε ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα έρεη ειάρηζηα έσο θαζφινπ εκθαλή ζεκεία ζχλδεζεο
θαη ησλ νπνίσλ ε απνζπλαξκνιφγεζε δελ ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ κέζσλ (π.ρ. λα
κελ θέξεη απιέο βίδεο, αιιά βίδεο πνπ ζα απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλα θιεηδηά γηα ηελ απνζχλδεζή).
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη απνθαηαζηήζεη ηελ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ ζα θαηαζηξαθεί απφ ηηο
εξγαζίεο ζεκειίσζεο ησλ ζηάζεσλ.
Αηζζεηηθή

Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη είλαη νινθιεξσκέλνο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηάζεσλ
θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ζ φιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα, θαιαίζζεηε θαη ιεηηνπξγηθή.
Όια ηα κέξε ησλ ζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη / απνζπλαξκνινγνχληαη ψζηε λα κπνξνχλ
λα κεηαθηλνχληαη κε επθνιία (ρσξίο ζπγθνιιήζεηο), νη δε ζπλδέζεηο λα ζπλάδνπλ κε ηνλ φιν
ζρεδηαζκφ ηνπ ζηάζεσλ.
Ο πξνζθέξσλ ζα δψζεη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνλ πιήξε ζρεδηαζκφ, θαη ιεπηνκέξεηεο
ζε ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο ή ηξηζδηάζηαηε έγρξσκε αλαπαξάζηαζε ηεο
πξνηεηλφκελεο θαηαζθεπήο.
Σν ρξψκα βαθήο ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ ζα είλαη ηεο επηινγήο ηεο Αλαζέηνπζαο Τπεξεζίαο.
Οξαηόηεηα

Σα ζηέγαζηξα ζα πξέπεη λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία πεδψλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
θιπ (ΦΔΚ 2621Β/2009 πεξί ειεχζεξεο δηάβαζεο πεδψλ) ηελ νξαηφηεηα ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηελ νδφ
νδεγψλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ηελ νξαηφηεηα ησλ επηβαηψλ.
Δπρέξεηα Υξήζεο από Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο

Απαηηείηαη φπσο ν ζρεδηαζκφο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηάζεσλ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηέιεπζε θαη
ζηάζκεπζε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζηάζεσλ λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε πεδψλ θαη
αλαπήξσλ κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα. Θα ηεξείηαη ην ειάρηζην φξην ησλ 0,60κ. απφζηαζε
αζθαιείαο απφ ην θξάζπεδν, δειαδή νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ
0,60κ απφ απηφ. Δπίζεο, ε ειάρηζηε απφζηαζε ηεο πιάηεο ηνπ ζηεγάζηξνπ απφ ην ηέινο ηνπ
πεδνδξνκίνπ (ξπκνηνκηθή γξακκή) ζα είλαη 0,90κ γηα ηνλ ηχπν Α θαη 0,30κ γηα ηνλ ηχπν Β. Γηα ηνλ
ηχπν Γ δελ απαηηείηαη ειάρηζηε απφζηαζε.
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Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα είλαη νξαηή απφ ηνλ νδεγφ ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηνπο
ρξήζηεο ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε θαηαζθεπή –
εγθαηάζηαζε ή θπζηθφ εκπφδην.
ηνηρεία Πξνκεζεύηξηαο Δηαηξείαο

Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε, κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ επθπψλ
κεηαθνξψλ θαη λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη δηαξθή ξνή αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10
ρξφληα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο.
Θα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη, πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 27001:2013 θαζψο θαη OHSAS 18001:2007 ζην ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή
ππνζηήξημε κεηαιιηθψλ δνκψλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπιάρηζηνλ εθηά κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν ζπλαθνχο
αληηθεηκέλνπ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40)
ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ. Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ζα απνδεηθλχεηαη είηε κε πξσηφθνιιν παξαιαβήο είηε κε βεβαηψζεηο απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο, ελψ γηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζα
απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δείγκα ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ζηεγάζηξνπ κε ειεθηξνληθή πηλαθίδα led πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία κε ηελ Web-based πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ή λα ππνδείμνπλ ζεκείν ηνπνζέηεζεο
ππάξρνληνο ζηεγάζηξνπ κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία.
Θα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο:
 Υψξα πξνέιεπζεο.
 Καηαζθεπαζηήο.
 Υξφλνο ίδξπζεο ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο.
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζθεπαζηή ζε ηζρχ.
 Γπλακηθφηεηα επηρείξεζεο – Πίλαθαο πξνζσπηθνχ.
Σνπνζέηεζε ηωλ ηεγάζηξωλ

Οη αθξηβείο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηεγάζηξσλ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ην ζηάδην
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Οη ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζα είλαη ειεχζεξεο
απφ νπνηαδήπνηε αληηθείκελα θαηαιακβάλνπλ ην ρψξν ηνπ πεδνδξνκίνπ (πθηζηάκελα ζηέγαζηξα,
δέληξα, παξηέξηα, θάδνπο ζθνππηδηψλ θηι.)
Οη άδεηεο ηνκψλ θαη εθζθαθψλ πνπ απαηηνχληαη ζα εθδνζνχλ κε επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
Πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
θαη λα εθηειεί ηελ εξγαζία πξνζεθηηθά γηα απνθπγή πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε δεκηάο ζε
εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ, ελαέξηεο ή ππφγεηεο.
Καηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα απνθπγή
παξεκπφδηζεο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηεί φια ηα πιηθά ηνπ ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Γελ ζα ηνπνζεηνχληαη πιηθά ζε ρψξνπο πνπ πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ
θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ή παξελφριεζε ή πξφθιεζε αηπρεκάησλ.
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Σα άρξεζηα πιηθά ζα κεηαθηλνχληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην ζεκείν.
Ο Αλάδνρνο ζα επηδηνξζψλεη κε φκνηνπ ηχπνπ πιηθά φιεο ηηο επηθάλεηεο πνπ ζα θαηαζηξαθνχλ απφ
ηηο εξγαζίεο (άζθαιηνο, πεδνδξφκηα θιπ).
Θεκειίωζε θαη Γάπεδν ηωλ ηάζεωλ

Οη πξνζθέξνληεο θαινχληαη λα ιάβνπλ ππφςε ηα αθφινπζα ζε ζρέζε κε ηελ ζεκειίσζε θαη ην
δάπεδν ησλ ζηάζεσλ:
Ζ ζεκειίσζε ησλ ζηάζεσλ ζα ππνινγηζηεί θαη ζα ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηνλ δηαζέζηκν ρψξν
ηνπνζέηεζεο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά, ιακβάλνληαο ππφςε:
(α) Σν κέγεζνο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ.
(β) Σελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (πιαθφζηξσην πεδνδξφκην θιπ).
(γ) Σν ππέδαθνο θαη δηεξρφκελα ππφγεηα δίθηπα.
(δ) Σε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο.
(ε) Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
(δ) Σελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ζηάζε απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
(ε) Σηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξφλησλ εγγξάθσλ.
Οη πξνζθέξνληεο ζα ππνβάινπλ ζηαηηθή κειέηε ζεκειίσζεο ηνπ ζηάζεσλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο γηα έγθξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ην θάζε ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα γίλεηαη
πάθησζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζηεγάζηξνπ ζε εηδηθή έδξαζε κε θαηάιιειε εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο θαη
ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά.
Οη πξνζθέξνληεο, πέξαλ ηεο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ
ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) Θεκέιηα θαη επηδηνξζψζεηο δαπέδσλ
Σελ θαηαζθεπή ζεκειίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθψλ / επηρσκαηψζεσλ) ή/θαη άιισλ
αλαγθαίσλ πξνλνηψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνζέηεζε/ζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ.
Θα ζπκπεξηιεθζνχλ επίζεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε θαη επηδηφξζσζε φισλ ησλ
επεξεαδφκελσλ πθηζηάκελσλ επηθαλεηψλ (π.ρ. επηθάλεηα πεδνδξνκίσλ).
(β) Πξνκήζεηα, Μεηαθνξά θαη Σνπνζέηεζε ηεγάζηξσλ
Όιε ηελ εξγαζία πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ
ζηεγάζηξσλ ησλ ζηάζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γεληθά φισλ ησλ εμαξηεκάησλ (fittings and
accessories) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Δγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο - ζπληήξεζε – θαζαξηζκόο ζηεγάζηξωλ




Ζ θαηαζθεπή ησλ ζηεγάζηξσλ ζα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ
θαη δελ ζα θέξεη ζεκεία ζπγθέληξσζεο αθαζαξζηψλ. Δπίζεο ε απνξξνή νκβξίσλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα επηβαξχλνληαη νη αλακέλνληεο επηβάηεο θαη ηα παξαθείκελα θηίξηα.
Ζ αλάδνρνο πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε ηαθηηθή θαη απαξαηηήησο κία
θνξά θαη΄ έηνο ζπληήξεζε, θαζαξηζκφ θαη απνθαηάζηαζε ηπρφλ ιεηηνπξγηθψλ βιαβψλ φισλ
ησλ κεραληθψλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ζηεγάζηξσλ θαη ελδηακέζσο ζε ζπρλφηεξε πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή απηψλ, νπνηεδήπνηε θξηζεί απηφ απαξαίηεην απφ ηελ αλαζέηνπζα ππεξεζία γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο
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πξνκήζεηαο - εγθαηάζηαζεο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ θάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ
κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Δπίζεο ε αλάδνρνο πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε εηήζην ηνπιάρηζηνλ
ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ ζηεγάζηξσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ ηεο πξνκήζεηαο - εγθαηάζηαζεο.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίδεηαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ πνιπθαξβνληθψλ δηαθαλψλ πιαηζίσλ απφ
πηζαλέο ηνπνζεηήζεηο δηαθεκίζεσλ.
Όια ηα εμαξηήκαηα θαη ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ
(φπσο π.ρ. ειεθηξνληθή πηλαθίδα πιεξνθφξεζεο, αζχξκαηνο εμνπιηζκφο δηθηχνπ wi-fi, θιπ.)
ησλ ζηεγάζηξσλ ησλ ζηάζεσλ θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηα εμαξηήκαηα απηψλ ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο, πνπ ζα ππνβιεζεί καδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά.

ΑΠΑΙΣΗΗ
Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 67x 12 x 15 εθ ±2%

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
ΝΑΗ

Γξακκέο θεηκέλνπ 1

ΝΑΗ

Ύςνο γξάκκαηνο 42mm

ΝΑΗ

Αλάιπζε πηλαθίδαο 96 Υ 7 pixel

ΝΑΗ

Γηάθελν πηλαθίδαο (pixel pitch) 6mm

ΝΑΗ

Ζ θσηεηλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
6.300 cd/m2(max)/ 400 cd/m2 /(min)
Σερλνινγία LED smd black body

ΝΑΗ
ΝΑΗ

Ζ νδήγεζε λα είλαη 1:7 (static driving )

ΝΑΗ

Ζ ρξσκηθφηεηα ησλ Led λα είλαη amber 592 nm

ΝΑΗ

Ζ απφζηαζε αλαγλσζηκφηεηαο λα είλαη >15m

ΝΑΗ

Ζ γσλία αλαγλσζηκφηεηαο λα είλαη 120° ηνπιάρηζηνλ.

ΝΑΗ

Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη ερεηηθή αλαγγειία άθημεο
δξνκνινγίνπ
Σν ζχζηεκα λα θάλεη αλίρλεπζε βιάβεο επηθνηλσλίαο
Σν ζχζηεκα λα θάλεη αλίρλεπζε βιάβεο αλά pixel ζε 3
επίπεδα ειέγρνπ
(δηαθνπή – βξαρπθχθισκα – δηαξξνή)
ηεγαλφηεηα πιαηζίνπ ΗΡ54
Σν ζχζηεκα λα έρεη κεραληθέο πξνζηαζίεο έλαληη
θξνχζεο, θξαδαζκψλ, πγξαζίαο, ζθφλεο,
ππεξζέξκαλζεο, ππέξηαζεο, ππφηαζεο, έλαληη θεξαπλνχ,
ειεθηξνζηαηηθή.
Υξφλνο κεηαμχ βιαβψλ MDBF > 60.000h

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -10° έσο +60°C

ΝΑΗ

Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 0 έσο 95%

ΝΑΗ

Σξνθνδνζία 230VAC (+/-10%), 50Hz

ΝΑΗ

Σν ζχζηεκα λα επηθνηλσλεί κε GSM modem θαη λα
ππνζηεξίδεη επηθνηλσλίεο RS-232, RS-485. Σν GSM
modem λα είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ θεληξηθή κνλάδα
ηεο πηλαθίδαο.
Να θαηαηεζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πηζηνπνηεηηθφ CE
απφ Αλεμάξηεην Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο.

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο πηλαθίδαο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ISO 9001
ζηελ θαηαζθεπή / εγθαηάζηαζε / ζπληήξεζε
ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο θαη ζπζηεκάησλ
ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο, ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο πηλαθίδαο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ISO 14001
ζηελ θαηαζθεπή / εγθαηάζηαζε / ζπληήξεζε
ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο θαη ζπζηεκάησλ
ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο, ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο πηλαθίδαο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε OHSAS
18001 ζηελ θαηαζθεπή / εγθαηάζηαζε / ζπληήξεζε
ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο θαη ζπζηεκάησλ
ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο, ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο, λα είλαη
ηνπνζεηεκέλε εληφο ηνπ πιαηζίνπ, λα ειέγρεη θαη λα
δηεπζχλεη ην ζχζηεκα θαη ηα ηνπηθά ππνζπζηήκαηα
απηνχ.
Ζ θεληξηθή κνλάδα λα είλαη εμνπιηζκέλε ηνπιάρηζηνλ
κε :
- Μία (1) ζχξα επηθνηλσληψλ RS-232
- Μία (1) ζχξα επηθνηλσληψλ RS-485
-Μία (1) ζχξα επηθνηλσληψλ δηθηχνπ 10/100Base-T
Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε
δηαβάζκηζε θσηεηλφηεηαο ζε 16 ηνπιάρηζηνλ επίπεδα κε
ρξήζε αηζζεηήξα αηκνζθαηξηθήο θσηαχγεηαο, κε φξηα
απφ 0% έσο 100%.
Ζ θεληξηθή κνλάδα λα ππνινγίδεη ηελ δεηνχκελε
θσηεηλφηεηα κε ηελ ρξήζε PID αιγφξηζκνπ γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε κε απφηνκε θαη αλεπηζχκεηε αιιαγή
θσηεηλφηεηαο απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ηα θψηα
ησλ απηνθηλήησλ, αληαλαθιάζεηο θηι.
Δθηφο απφ ηελ απηφκαηε ξχζκηζε ηεο θσηεηλφηεηαο επί
ηνπ ζπζηήκαηνο, λα κπνξεί λα γίλεη ξχζκηζε κε εληνιή
απεπζείαο απφ ην θέληξν ειέγρνπ, δηακέζνπ ηνπ
πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο.

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Πιαηθόξκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθώλ Πηλαθίδωλ
ΑΠΑΙΣΗΗ
Ζ φιε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ειεθηξνληθψλ
πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ Web Based
εθαξκνγή
Ζ Web Based εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη
κε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα
Οη clients πνπ ζα ζπλδένληαη λα κελ ρξεηάδνληαη
θαλέλα επηπιένλ πξφγξακκα εθηφο απφ web browser.
Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη φινη νη γλσζηνί θαη
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, web browsers, φπσο π.ρ.
Internet Δxplorer, Edge, Firefox, Chrome θ.ιπ.

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Ζ ζχλδεζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηελ Web Based εθαξκνγή
λα γίλεηαη κε φλνκα ρξήζηε θαη κε θσδηθφ πξφζβαζεο.
Ζ Web Based εθαξκνγή λα πινπνηεί ηελ πξνβνιή ησλ
ζηεγάζηξσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ, ζε
ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν.
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ επέκβαζε
ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ δηαβαζκηζκέλσλ ρεηξηζηψλ
ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ,
δηαγλσζηηθά, θαζαξηζκφο κλήκεο, επαλεθθίλεζε, θ.ιπ.
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε
ησλ ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ ζε νκάδεο πηλαθίδσλ
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε
ησλ κελπκάησλ ησλ ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ ζε
νκάδεο κελπκάησλ
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ ζχληαμε
κελχκαηνο, κε δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο, ηξφπνπο
εκθάληζεο, έληνλε γξαθή, επηινγή flashing,
ραξαθηήξεο, θπιηφκελε ζεηξά, εθέ θ.ιπ.
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ
πξνεπηζθφπεζε ηνπ κελχκαηνο κέζσ ηεο εθαξκνγήο
Ζ Web Based εθαξκνγή λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα
ξχζκηζεο θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θάζε
κελχκαηνο
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ απνζηνιή
κελχκαηνο ή νκάδαο κελπκάησλ ζηηο ειεθηξνληθέο
πηλαθίδεο ή νκάδα ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ
ηελ Web Based εθαξκνγή λα ππάξρεη αλαθνξά
επηηπρνχο απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ
πξνζνκνίσζε ηνπ ηξέρνληνο κελχκαηνο ησλ
ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ
Ζ Web Based εθαξκνγή λα επηηξέπεη ηελ ππνβνιή
ρξφλνπ άθημεο ησλ νρεκάησλ ζηηο ζηάζεηο απφ
ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο
Ζ Web Based εθαξκνγή λα θηινμελείηαη κε κέξηκλα
ηνπ αλαδφρνπ ζε θεληξηθφ ππνινγηζηή (SERVER) ηεο
επηινγήο ηνπ θαη νπσζδήπνηε εθηφο ησλ ζπζηεκάησλ
ηνπ Γήκνπ. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ
θεληξηθνχ ππνινγηζηή (SERVER), φζν θαη ησλ
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ηεο Web Based εθαξκνγήο
Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο ηεο
πιαηθφξκαο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ
λα είλαη πηζηνπνηεκέλε, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε
ISO 27001 ζηελ θαηαζθεπή / εγθαηάζηαζε /
ζπληήξεζε ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο,
ζπζηεκάησλ
ελεξγεηαθήο
απηνλνκίαο
θαη
πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ
θαη
ινγηζκηθνχ
ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

πζζωξεπηήο ( Μπαηαξία )
ΑΠΑΙΣΗΗ
Να αλαθεξζεί ε πνζφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηνπ φινπ
ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγάζηξνπ.

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Να αλαθεξζεί ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάζε ζπζζσξεπηή

ΝΑΗ

Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζπζζσξεπηή λα είλαη
12Vdc
Σχπνο πζζσξεπηή θιεηζηνχ ηχπνπ ζηεγαλή κε
ειεθηξνιχηεο. Silicone Gel Βαζηάο εθθφξησζεο ( Με
βαιβίδα εθηφλσζεο )

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο +5° C έσο + 50 ° C

ΝΑΗ

πζθεπή επηθνηλωλίαο (Modem)
ΑΠΑΙΣΗΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
ΝΑΗ

Να δηαζέηεη LAN θαη Wi-Fi
Να είλαη πςειήο απφδνζεο CPU 320 MHz κε SDRAM
256 Mbits
Να δηαζέηεη Θχξεο Ethernet:
3xLAN 10 / 100Mbps
1x ζχξα Ethernet 10 / 100Mbps Ethernet
Να ππνζηεξίδεη ην Auto MDI / MDIX
Να ππνζηεξίδεη απνκαθξπζκέλε θαη ηνπηθή δηαρείξηζε
ηζηνχ
Να δηαζέηεη θεξαία
Να δηαζέηεη έιεγρν πξφζβαζεο LAN κέζσ ζχλδεζεο
ζην Internet
Να δηαζέηεη εηθνληθφ δηαθνκηζηή

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Ηζρχο θιάζεο 3 (0,25 W, 24 dBm) γηα ην UMTS

ΝΑΗ

Λεηηνπξγία UMTS: 384 Kbps DL / 384 Kbps UL

ΝΑΗ

GSM / GPRS / EDGE
850/900/1800/1900 MHz
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 00C έσο + 500C

ΝΑΗ

Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 10% έσο 90% Με ζπκπχθλσζε

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Φωηηζκόο
ΑΠΑΙΣΗΗ
Σάζε ιεηηνπξγίαο 13,3 Vdc

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
ΝΑΗ

Καηαλάισζε ηζρχνο 2.5W / ζηνηρείν. 10W ζχλνιν

ΝΑΗ

Φσηεηλή ξνή 240Lm / ζηνηρείν. 960Lm ζχλνιν

ΝΑΗ

Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 6500 K

ΝΑΗ

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -10° C έσο + 85 ° C

ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Φωηνβνιηαϊθό
ΑΠΑΙΣΗΗ
Να αλαθεξζεί ε νλνκαζηηθή ηζρχο Pmpp [Wp]

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
ΝΑΗ

Να αλαθεξζεί ην νλνκαζηηθφ ξεχκα Impp [A]

ΝΑΗ

Να αλαθεξζεί ε νλνκαζηηθή ηάζε Vmpp [V]

ΝΑΗ

Να αλαθεξζεί ε ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο [V]

ΝΑΗ

Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε ηάζε ζπζηήκαηνο [V]

ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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3.

Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
α/α

Πεξηγξαθή

Σηκή Μνλάδνο

Πνζόηεηα
(ηεκάρηα)

Μεξηθό ύλνιν

1

ΣΔΓΑΣΡΟ ΣΑΖ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ ΣΤΠΟΤ Α
(θσηνβνιηατθφ, ελεξγεηαθά απηφλνκν, θσηηζκφο led,
θφξηηζε smart ζπζθεπψλ, ειεθηξνληθή πηλαθίδα
κεηαβιεηψλ κελπκάησλ led, αζχξκαηνο εμνπιηζκφο
δηθηχνπ wi-fi, θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο παξνχζαο κειέηεο)

3.225,00€

5

16.125,00 €

3

ΣΔΓΑΣΡΟ ΣΑΖ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ ΣΤΠΟΤ Β
(θσηνβνιηατθφ, ελεξγεηαθά απηφλνκν, θσηηζκφο led,
θφξηηζε smart ζπζθεπψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο)

2.822,00€

6

16.932,00 €

3

ΣΔΓΑΣΡΟ ΣΑΖ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ ΣΤΠΟΤ Γ
(θσηνβνιηατθφ, ελεξγεηαθά απηφλνκν, θσηηζκφο led,
θφξηηζε smart ζπζθεπψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο )

2.419,00€

3

7.257,00 €

Μεξηθή Γαπάλε

40.314,00 €

ΦΠΑ 24%

9.675,36 €

πλνιηθή Γαπάλε

49.989,36 €

Γηα ηνλ Γήκν Σξίπνιεο βάζεη ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο, πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε πνζνχ 50.000,00€.

Σξίπνιε, 21-10-2019
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΜ
ΔΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ
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