
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αρ. Πρωτ. : 8393
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Ημ/νία:01-07-2020
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ  Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να προβεί στην  «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ρ Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η ΝΠ Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ρ Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν  
Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Π Α Ι Α Ν Ι Α ΣΑ Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Π Α Ι Α Ν Ι Α Σ » ΕΡΓΟ  ενδεικτικού κόστους 47.500,00     € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %  Η παρούσα δαπάνη έχει :

• CPV 44212321-5

• Κ.Α. 60-7131.003
Χρόνος εκτέλεσης   Η εκτέλεση του έργου θα είναι άμεση . Τόπος παράδοσης :Εγκαταστάσεις του Δήμου
 Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση  : Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής :απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρίαδεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
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Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

               ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  8 /2019
 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: « Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ρ Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ρ Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν  
Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο ΥΑ Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  

Π Α Ι Α Ν Ι Α Σ »Π Α Ι Α Ν Ι Α Σ »
  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.500,00 €  (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α
Ταχ. Κώδ. : 19 002
Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. Μελέτης:    8 /2019
Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ. : 47.500,00 € με το Φ. Π. Α.

CPV:  44212321-5

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ».

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση  στεγάστρων  για  την  αναβάθμιση  των 
στάσεων λεωφορείων του Δήμου Παιανίας και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού  των  δήμων  της  χώρας”.  Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  σε  47.500,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που είναι 9.193,55 € (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης). 

Η επιλογή των στάσεων αστικών συγκοινωνιών, στις οποίες θα τοποθετηθούν τα στέγαστρα, βασίζεται 
στην εξυπηρέτηση του επιβάτη. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των θέσεων είναι: 

• Η ημερήσια επιβατική κίνηση επιβιβαζόμενων επιβατών. Για το σκοπό αυτό κατατάσσονται οι 
στάσεις  σε  στάσεις  κυρίως  επιβίβασης,  σε  στάσεις  αποβίβασης  ή  στάσεις  μικτές  δηλαδή 
στάσεις που εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό επιβιβάσεων και αποβιβάσεων. 

• Η κατηγορία της οδού στην οποία βρίσκεται η στάση. Στέγαστρα μπαίνουν στις πρωτεύουσες 
και δευτερεύουσες αρτηρίες. 

• Το πλήθος των γραμμών/δρομολογίων που εξυπηρετεί η στάση αλλά και το πόσο αραιά είναι 
τα  δρομολόγια  κάποιας  ή  κάποιων  γραμμών  και  πόσο  αξιόπιστη  είναι  η  ώρα  άφιξης  των 
λεωφορείων στη στάση κυρίως λόγω των κυκλοφοριακών συνθηκών που συνήθως επικρατούν 
κατά μήκος της γραμμής στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

• Τύποι στεγάστρων. Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του τύπου στεγάστρου που θα 
τοποθετηθεί στις στάσεις είναι το πλάτος του πεζοδρομίου. 

• τέλος λαμβάνεται υπόψη που υπάρχουν σήμερα στέγαστρα. 

Συγκεκριμένα, έχουν επιλεχθεί 14 από τις 75 συνολικά στάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων του 
Δήμου  (Δήμος  Παιανίας  και  Δημοτική  Κοινότητα  Γλυκών  Νερών).  Στην  υφιστάμενη  κατάσταση  οι 
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στάσεις αυτές διαθέτουν μόνο το κοντάρι με την ενημερωτική πινακίδα και σε κάποιες περιπτώσεις  
υπάρχει παγκάκι τοποθετημένο από τους κατοίκους της περιοχής. Ανάλογα λοιπόν με τα πλάτη των 
πεζοδρομίων  και  τις  ανάγκες  εξυπηρέτησης  του  επιβατικού  κοινού  της  περιοχής,  προτείνεται  η 
τοποθέτηση έντεκα (11) στεγάστρων τύπου Β και τριών (3) στεγάστρων τύπου Γ.  Πιο αναλυτικά, η 
προμήθεια αφορά στις εξής στάσεις:

Α/Α ΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΣ
1 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (προς Δουκ. 

Πλακεντίας)
Β

2 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (προς Δουκ. Πλακεντίας) Β
3 ΛΙΟΤΡΙΒΙ (προς Νομισματοκοπείο) Β
4 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (προς Δουκ. Πλακεντίας) Β
5 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (προς Δουκ. Πλακεντίας) Β
6 ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ (προς Δουκ. Πλακεντίας) Β
7 ΡΑΝΤΑΡ (προς Δουκ. Πλακεντίας) Γ
8 ΗΦΑΙΣΤΟΥ (προς Κορωπί) Γ
9 ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ (προς Κορωπί) Β
10 ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (προς Κορωπί) Β
11 ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (προς Κορωπί) Β
12 1η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (προς Κορωπί) Β
13 3η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (προς Κορωπί) Β
14 3η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (προς Νομισματοκοπείο) Γ

Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και τις εργασίες τοποθέτησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.   

Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  με  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα  του  Ν.  4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), τον Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).

Η  εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή), με τους όρους που θα 
αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά των προμηθευόμενων ειδών (στεγάστρων στάσεων λεωφορείων) θα 
πρέπει να εμφανίζουν τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές.

2.1. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή στεγάστρου
Τα στέγαστρα θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, να παρέχουν λειτουργικότητα και 
προσαρμογή στο περιβάλλον και να συνδυάζονται με τις σημάνσεις των στάσεων σε ένα αρμονικό 
σύνολο. Επίσης θα πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των αστικών 
συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο αναμονής τους και να εξασφαλίζουν την 
ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις με εξαίρεση εκείνη που έχει τοποθετηθεί η διαφήμιση ή και ο 
χάρτης  των  αστικών συγκοινωνιών ή  οποιαδήποτε  έντυπη  πληροφόρηση  για  τη  λειτουργία  των 
Αστικών Συγκοινωνιών που θα αναρτάται προς ενημέρωση των επιβατών. Η πληροφόρηση και η 
διαφήμιση θα πρέπει να προστατεύονται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες.
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Η κατασκευή των στεγάστρων θα γίνεται με υλικά και μικροϋλικά υψηλών μηχανικών και χημικών 
ιδιοτήτων και προδιαγραφών που θα παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, θα είναι αντιβανδαλιστικά και 
δεν  θα  αλλοιώνονται  από  την  επίδραση  των  καιρικών  και  περιβαλλοντικών  συνθηκών.  Τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των στεγάστρων, θα συνεργάζονται  απόλυτα μεταξύ 
τους για τις περιπτώσεις μεταβολών της θερμοκρασίας και μηχανικών καταπονήσεων. Η κατασκευή 
δεν θα φέρει αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες εξοχές.

Τα  στέγαστρα  θα διαθέτουν  φωτισμό  και  θα  πρέπει  να  εξασφαλιστεί  πλήρως η  προστασία  της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και η προστασία των επιβατών από το ρεύμα. 

Τα στέγαστρα θα διαθέτουν καθίσματα (σταθερά ή ανακλινόμενα), εφόσον το επιτρέπει ο τύπος του 
στεγάστρου, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στους επιβάτες. Ο αριθμός των καθισμάτων θα 
είναι ανάλογος προς τις κατηγορίες των στεγάστρων.

Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους επιβάτες  
ή τους διερχόμενους πεζούς.

Το πλαίσιο που θα υπάρχει στο στέγαστρο όπου θα αναρτώνται συγκοινωνιακές πληροφορίες θα 
πρέπει να είναι από ανθεκτικό και αντιβανδαλιστικό υλικό, να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των  
πληροφοριών καθώς και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και  
να μην επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας.

Θα γίνεται πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε ειδική έδραση με κατάλληλη εξυγίανση του 
εδάφους και σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστά.

2.2. Τύποι, θέση και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του στεγάστρου.

Οι τύποι των στεγάστρων είναι δύο: ο τύπος Β, και ο τύπος Γ.

ΤΥΠΟΣ Β: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00μ. έως 1,19μ και τοποθετούνται  σε πεζοδρόμια  
πλάτους από 1,80 έως 2,69μ. Δύναται να υπάρχει μόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές  πλαίσιο.  Αριστερά  και  δεξιά  το  στέγαστρο  θα  είναι  τελείως  ανοικτό  (για  την  ελεύθερη 
διακίνηση των πεζών). Ο τύπος αυτός μπορεί να εξοπλιστεί μόνο με ανακλινόμενο κάθισμα.

ΤΥΠΟΣ  Γ:  Είναι  τα  στέγαστρα  με  πλάτος  από  1,00  έως  1,19μ  και  τοποθετούνται  σε  πεζοδρόμια 
πλάτους από 1,60μ έως 1,79μ. Στον τύπο αυτό των στεγάστρων δεν τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη)  
ούτε αριστερό και δεξιό τμήμα (θα είναι τελείως ανοικτά για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Στον 
τύπο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε καθίσματος.

Και  για  τους  δύο  τύπους  των  στεγάστρων  και  στο  ένα  τμήμα  της  πλάτης  θα  τοποθετηθεί  ειδικό 
ενσωματωμένο  πλαίσιο  με  καθαρές  διαστάσεις  1,00μ.  (για  την  οριζόντια)  και  0,70μ.  (για  την 
κατακόρυφη) όπου θα αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις και χάρτες του ΟΑΣΑ και στις δύο όψεις 
του.

Στο άνω δεξιό και αριστερό εξωτερικό τμήμα του στεγάστρου, δηλαδή στις πλευρές τις κάθετες προς 
τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν καλαίσθητα πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία της 
στάσης . Η ονομασία της στάσης θα αναγράφεται προαιρετικά και στις πλευρές του στεγάστρου τις 
παράλληλες προς τον άξονα του δρόμου.

Στα στέγαστρα, που θα τοποθετηθούν στις  αφετηρίες και στα τέρματα των γραμμών θα προστεθεί 
κιγκλίδωμα  –  κουπαστή  στην  πρόσοψη  του  στεγάστρου  εκτός  της  εισόδου  και  εξόδου  από  αυτό 
(δηλαδή όχι καθ΄ όλο το μήκος του) για την τήρηση προτεραιότητας επιβίβασης στο λεωφορείο.

Η πινακίδα της στάσης θα προηγείται  του στεγάστρου (ως προς τη φορά του  λεωφορείου) και σε  
απόσταση όχι μικρότερη του ενός μέτρου.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα του πλάτους του πεζοδρομίου, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η 
διέλευση των πεζών καθ΄ όλο το μήκος και το πλάτος που καταλαμβάνει το στέγαστρο, δηλαδή να μην 
αναγκάζονται οι πεζοί να βαδίζουν επί του οδοστρώματος.
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Θα τηρείται το ελάχιστο όριο των 0,60μ. απόσταση ασφαλείας από το κράσπεδο, δηλαδή οποιοδήποτε  
σημείο του στεγάστρου θα απέχει τουλάχιστον 0,60μ από αυτό.  Επίσης, η ελάχιστη απόσταση της  
πλάτης του στεγάστρου από το τέλος του πεζοδρομίου (ρυμοτομική γραμμή) θα είναι 0,30μ για τον 
τύπο Β. Για τον τύπο Γ δεν απαιτείται ελάχιστη απόσταση. Η θέση εγκατάστασης του στεγάστρου θα 
είναι ορατή από τον οδηγό του λεωφορείου και τους χρήστες των Αστικών Συγκοινωνιών και δεν θα 
παρεμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή – εγκατάσταση ή φυσικό εμπόδιο.

Το μήκος των στεγάστρων θα εξαρτάται από την επιβατική κίνηση της στάσης και θα είναι κατ΄ ελάχιστο  
4μ. Το ύψος του στεγάστρου θα είναι 2,00μ. καθαρό στο χαμηλότερο σημείο του. Για τα στέγαστρα 
μήκους 4,00μ. το κάθισμα θα είναι τριών θέσεων

2.3. Συντήρηση και Καθαρισμός Στεγάστρου

Η κατασκευή του στεγάστρου θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού και δεν  
θα φέρει σημεία συγκέντρωσης ακαθαρσιών. Επίσης η απορροή ομβρίων θα πραγματοποιείται χωρίς 
να επιβαρύνονται οι αναμένοντες επιβάτες και τα παρακείμενα κτίρια.

Η συντήρηση και ο καθαρισμός του στεγάστρου θα γίνεται από τον φορέα ή τον εξουσιοδοτούμενο απ΄ 
αυτόν  εγκαταστάτη  /  κατασκευαστή.  Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  δίδεται  στον  καθαρισμό  των  διαφανών 
πλαισίων από πιθανές τοποθετήσεις διαφημίσεων ή άλλων πληροφοριών.

2.4. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
Το στέγαστρο θα πληροί επίσης τις πιο κάτω γενικές απαιτήσεις:
Ο σχεδιασμός του καθίσματος (όπου προβλέπεται) πρέπει να είναι με τρόπο ώστε να μην επιτρέπει την 
συσσώρευση στερεών ή υγρών,  να στεγνώνει  γρήγορα,  να καθαρίζεται  εύκολα,  να μην  γλιστρά ο 
καθήμενος και η επιφάνειά του να διατηρεί ανεκτές θερμοκρασίες.
Ο  σχεδιασμός  της  οροφής  πρέπει  να  είναι  με  τρόπο  ώστε  να  μην  επιτρέπει  την  συσσώρευση 
άχρηστων, στερεών ή υγρών, η δε απορροή των υδάτων να μην γίνεται από τα σημεία εισόδου και  
εξόδου  του  στεγάστρου.  Η  οροφή  θα  πρέπει  να  είναι  αδιαφανής  για  προστασία  από  τον  ήλιο.  
Περιμετρικά  της  οροφής  του  στεγάστρου  να  υπάρχει  υδρορροή  η  οποία  να  συγκεντρώνει  και  να 
αποβάλει τα νερά από την οροφή στην πίσω πλευρά του πλαισίου του στεγάστρου και σε σημείο που 
να μην δημιουργεί πρόβλημα στους επιβάτες κατά την διάρκεια βροχής. Ο σχεδιασμός των υδρορροών 
να είναι με τρόπο ώστε να μην φράσσονται εύκολα.

Ο φωτισμός του στεγάστρου θα υλοποιείται αυτόνομα μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Φωτοβλταϊκού 
συστήματος. Οι πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Φ/Β κλπ) οι οποίες είναι απαραίτητες 
για  τον  φωτισμό  και  λοιπές  λειτουργίες  του  στεγάστρου  θα  πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις  που 
ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα στέγαστρα θα πρέπει να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών, ατόμων με ειδικές ανάγκες 
κλπ (βλ. ΦΕΚ2621 Β / 2009 περί ελεύθερης διάβασης πεζών) την ορατότητα των διερχόμενων από την 
οδό οδηγών οχημάτων, καθώς και την ορατότητα των επιβατών.

Η θεμελίωση των στεγάστρων θα υπολογιστεί  και  θα σχεδιαστεί  σύμφωνα με  τον  διαθέσιμο χώρο 
τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη:

• Το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου.
• Την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου (πλακόστρωτο πεζοδρόμιο κλπ). 
• Το υπέδαφος και τα διερχόμενα υπόγεια δίκτυα.
• Τη μορφολογία του εδάφους. (ε) Τον περιβάλλοντα χώρο.
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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1 Στέγαστρο τύπου Β Τεμ. 11 2.822,58 31.048,39

2 Στέγαστρο τύπου Γ Τεμ. 3 2.419,35 7.258,06

ΣΥΝΟΛΟ 38.306,45

Φ.Π.Α. 24% 9.193,55

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.500,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία      -    - 2020 Παιανία         -    - 2020

Η Προϊσταμένη Τ. Υ
Μουντράκη Ελισάβετ 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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1 Στέγαστρο τύπου Β Τεμ. 11

2 Στέγαστρο τύπου Γ Τεμ. 3

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

                                                                Ο    ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α
Ταχ. Κώδ. : 19 002
Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. Μελέτης:   8 /2019
Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ. : 47.500,00 € με το Φ. Π. Α.

ΘΕΜΑ:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των 

στάσεων λεωφορείων του Δήμου Παιανίας και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού  των  δήμων  της  χώρας”.  Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  σε  47.500,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που είναι 9.193,55 € (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης). 

ΑΡΘΡΟ 2 : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
1) Τεχνική Έκθεση 
2) Τεχνικές Προδιαγραφές 
3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4) Έντυπο προσφοράς
5) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 3 : Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Του  N.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
• Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.
• Της  αριθμ.  ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012  Υπουργικής  Απόφασης  «Ρυθμίσεις  για  το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 4: Τιμές προσφορών 
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει 
και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της  σχετικής  σύμβασης.  Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  τιμή  μονάδας  της  προσφοράς  του 
προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για 
την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς 
προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από 
την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 
Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εργασία για τη μεταφορά των στεγάστρων στην τελική  
τους  θέση  και  η  ορθή  εγκατάστασή  τους  με  βάση  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές.  Η  προμήθεια  θα 
εκτελεστεί  στο σύνολό της με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 5 : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών  ενεργείται  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παρουσία  του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο 
προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που 
η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό 
του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 6: Σύμβαση
Μετά την  επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης,  ο  Δήμος  Παιανίας 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,  μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 7: Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, μετά την επί μέρους παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την 
αρμόδια επιτροπή και εφόσον αυτή δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την 
τοποθέτηση τους. Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους με υπογραφή του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και  
όσων ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 8:  Ποινικές ρήτρες
Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 9: Συμβατική προθεσμία
Η  προθεσμία  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους  από  την 
υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας. Για την 
παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
παράδοσης.  Η ολοκλήρωση του  συμβατικού  αντικειμένου θα επέλθει  με  την  παράδοση και  πλήρη 
εγκατάσταση  των  στεγάστρων  στις  τελικές  τους  θέσεις,  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπονται  στην 
παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται  σε όλους  τους  βάσει  των κείμενων διατάξεων φόρους,  τέλη κλπ. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει το Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία     -      - 2020                       Παιανία     -      - 2020

Η Προϊσταμένη Τ. Υ
Μουντράκη Ελισάβετ 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

11




	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.500,00 €  (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)
	ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ παιανιασ».
	2.1. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή στεγάστρου
	ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
	5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


