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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση για την
«Προμήθεια και Τοποθέτηση Ειδικών Συστημάτων Ηχητικής Σήμανσης για
άτομα με προβλήματα όρασης»
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην
Προμήθεια και Τοποθέτηση Ειδικών Συστημάτων Ηχητικής Σήμανσης για
άτομα με προβλήματα όρασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
συνολικού προϋπολογισμού 24.631,36€ με το ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
37130/17-11-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007658536/202011-17 και με την υπ’ αριθμ. 119/2020 Τεχνική Μελέτη.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/12/2020.
Καλείστε μέχρι και την 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., να
καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο προμηθειών (106) του Δήμου
Αλεξ/πολης, αφού πρώτα πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου από το γραφείο
Πρωτοκόλλου του ιδίου Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση για τη διενέργεια της προμήθειας με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έχουν εταιρίες ή επιχειρήσεις που
ασχολούνται με εγκαταστάσεις ειδικών συστημάτων ηχητικής σήμανσης
για άτομα με προβλήματα όρασης.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία έχουν εκτελέσει προμήθειες παρόμοιες (ποιοτικά και ποσοτικά)
σχετικά με τη μελέτη.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ενιαία προσφορά για όλα τα
άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή στο σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα
δικαιολογητικά:
Οικονομική Προσφορά

-

Και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Απόσπασμα

-

ποινικού

μητρώου

ή

υπεύθυνη

Δήλωση

του

Ν.

1599/1986 (τ. Α) με το γνήσιο της υπογραφής, ως προκαταρτική απόδειξη
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή
εγκληματική

οργάνωση,

β)δωροδοκία,

γ)

απάτη,

δ)

σε

τρομοκρατικά

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι
μέλος

του

διοικητικού,

διευθυντικού

ή

εποπτικού

οργάνου

του

εν

λόγω

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε

αυτό.

Η

υποχρέωση

αφορά

ιδίως:

αα)

στις

περιπτώσεις

εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα

Σύμβουλο,

καθώς

και

όλα

τα

μέλη

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.
- Φορολογική ενημερότητα (εκτός είσπραξης χρημάτων)
- Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (εκτός
είσπραξης χρημάτων)
-

Εφόσον

πρόκειται

για

νομικό

πρόσωπο,

αποδεικτικά

έγγραφα

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνετε ότι:


Μελετήσατε και αποδεχθήκατε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 119/2020 μελέτης



Δεν έχετε αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ
και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν δικαίωμα.

-

Λογαριασμός

Τράπεζας

(ΙΒΑΝ)

για

τον

ανάδοχο,

πριν

την

υπογραφή της σύμβασης.
-

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους

-

Έγγραφα (τιμολόγια) και βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής
υπηρεσιών, που θα αποδεικνύουν ότι την τελευταία πενταετία έχουν
εκτελέσει προμήθειες παρόμοιες (ποιοτικά και ποσοτικά) σχετικά με
τη μελέτη
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση
ειδικών συστημάτων ηχητικής
σήμανσης για άτομα με προβλήματα
όρασης ¨

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ. Μελ.: 119 / 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών
συστημάτων ηχητικής σήμανσης για άτομα με προβλήματα όρασης σε κόμβους
φωτεινών σηματοδοτών της Αλεξανδρούπολης.
Συγκεκριμένα τα συστήματα ηχητικής σήμανσης θα τοποθετηθούν στους κάτωθι
κόμβους φωτεινών σηματοδοτών :
- στον κόμβο οδού Καραϊσκάκη με γωνία οδού Λ. Δημοκρατίας (σε δύο ιστούς
επί της οδού Καραϊσκάκη) – δύο τεμάχια
- στον κόμβο οδού Τζαβέλα με γωνία οδού Λ. Δημοκρατίας (σε δύο ιστούς επί
της οδού Τζαβέλα και σε δύο ιστούς επί της οδού Λ. Δημοκρατίας) – τέσσερα
τεμάχια
- στη διάβαση πεζών επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στο ύψος του παλιού
Κολυμβητηρίου (σε δύο ιστούς επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας) - δύο
τεμάχια
- στον κόμβο οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας με γωνία οδού Λεωφόρου Μεγ.
Αλεξάνδρου (σε δύο ιστούς επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας και σε τρεις
ιστούς επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου)- έξι τεμάχια
- στον κόμβο οδού Κουταβού με γωνία οδού Λεωφόρου Μάκρης (σε τρεις
ιστούς επί της οδού Κουταβού και σε τρεις ιστούς επί της οδού Λεωφόρου
Μάκρης) – οχτώ τεμάχια
- στον κόμβο ΕΟΤ με γωνία οδού Λεωφόρου Μάκρης (σε τρεις ιστούς επί της
οδού Λεωφόρου Μάκρης) - τέσσερα τεμάχια
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των
24.631,36 € με Φ.Π.Α.
Αλεξανδρούπολη 01-10-2020
-ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση
ειδικών συστημάτων ηχητικής
σήμανσης για άτομα με προβλήματα
όρασης ¨

Αρ. Μελ.: 119 / 2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1. Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικής διάταξης τυφλών
Προμήθεια συσκευής αφής ηχητικής διάταξης σηματοδότησης για τη διέλευση
τυφλών από διάβαση πεζών, σύμφωνης από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και
επιδόσεων με τον νέο Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό «Για τον καθορισμό των εθνικών
απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς
σηματοδότες»
(ΦΕΚ1759/Β/20-5-2019), ΔΜΕΟ ΔΟΥ/οικ/2372/Φ.131, με τα
ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που –κατά περίπτωση- επιβάλλονται βάσει του
τρόπου λειτουργίας της σηματοδοτικής εγκατάστασης στην οποία ανήκει η
σημαινόμενη ηχητικά διάβαση, ήτοι για :
Συσκευές αφής πεζών (με εξωτερικό ηχείο), ως επιπρόσθετος εξοπλισμός σε λειτουργία
φωτεινών σηματοδοτών με σταθερές φάσεις πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα
όρασης, όπως το Παράρτημα III του προαναφερθέντος Εθνικού Κανονισμού.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την τοποθέτηση της συσκευής
και τις λοιπές συναφείς υπηρεσίες του αναδόχου και οι δοκιμές μέχρι την πλήρη
λειτουργία της. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται το λογισμικό και κάθε άλλο υλικό ή
εξάρτημα της συσκευής.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επίσης αναλογικά οι δαπάνες για:
-Το ειδικό λογισμικό του βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του προϊόντος που
απαιτείται για την παραμετροποίησή του, μαζί με τη νόμιμη άδεια χρήσης του
(License).
-Την επανεξέταση και την ενδεχόμενη ανασύνταξη και τροποποίηση των
προγραμμάτων σηματορύθμισης με τα οποία λειτουργούν οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης.
-Τη 2-μηνη δοκιμαστική λειτουργία, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα παρακάτω
στην παράγρ. 1 ¨Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων ηχητικής σήμανσης¨
Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων ηχητικής σήμανσης
1) Δοκιμαστική λειτουργία - Οριστική επιλογή του τρόπου λειτουργίας.
Η οριστική επιλογή του συνδυασμού μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων
λειτουργίας και των λοιπών απαιτήσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ των
προδιαγραφόμενων επιδόσεων που οφείλει να διαθέτει ο υπό προμήθεια εξοπλισμός
και αναφέρονται αναλυτικά στον νέο εθνικό Τεχνικό Κανονισμό «Για τον καθορισμό
των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς
σηματοδότες», θα οριστικοποιηθούν από την Υπηρεσία έπειτα από τη δοκιμαστική
λειτουργία των εγκαταστάσεων, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβεί τους 2 μήνες
από της ολοκλήρωσης της παράδοσης και της εγκατάστασης των υλικών, καθώς και
της αρχικής θέσης τους σε λειτουργία. Εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας η
αρχική επιλογή των παραμετρικών δεδομένων μεταξύ των επιτρεπόμενων ανά
περίπτωση εναλλακτικών εφαρμογών, καθώς και στη συνέχεια η οποιαδήποτε

τροποποίηση αυτών και συνέχιση της δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι καταλήξεως εντός του προαναφερομένου 2-μήνου- στην οριστική επιλογή σε ανταπόκριση προς
την αποδοχή των μέτρων από το κοινό και από τους χρήστες (ΑΜΕΑ). Συνοπτικά θα
δοκιμασθούν εναλλακτικά:
 Εάν οι ηχητικές διατάξεις θα λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της πράσινης
ένδειξης (σήμα «διέλευσης»), είτε και κατά την αντίστοιχη της κόκκινης (σήμα
«εντοπισμού»).
 Εάν η ενεργοποίηση της παραγωγής του κύκλου των ηχητικών σημάτων, σε
περίπτωση που η λειτουργία της σηματοδότησης πραγματοποιείται με σταθερές
φάσεις πεζών, θα πραγματοποιείται μόνιμα (αυτόματα) ή μόνο κατόπιν κλήσεως
του ΑΜΕΑ.
 Οι τιμές της βασικής συχνότητας του εκπεμπόμενου ήχου, της περιόδου της
διακοπτόμενης εκπομπής του ήχου και της διάρκειας του ενεργού παλμού του
ήχου στο πλαίσιο της ως άνω περιόδου.
 Ο βαθμός (κλίμακα) της διαφοροποίησης του τόνου του παραγόμενου ήχου
«διέλευσης», σε περίπτωση εφαρμογής των ανωτέρω σε διαφορετικές
διαβάσεις του ίδιου κόμβου.
 Η μέγιστη και η ελάχιστη –κατά περίπτωση- ένταση του ήχου και του εύρους της
αντιστάθμισης του περιβαλλοντικού θορύβου (dumping).
2) Εκπόνηση και υποβολή τροποποιημένων προγραμμάτων σηματορύθμισης ανά
κόμβο.
- Ο Προμηθευτής πριν προβεί στην εγκατάσταση των συστημάτων των ηχητικών
διατάξεων σε οποιοδήποτε κόμβο οφείλει να προβεί σε επανεξέταση και συναφή
έλεγχο του υφιστάμενου και χρησιμοποιούμενου για την λειτουργία του υπόψη
κόμβου προγράμματος σηματορύθμισης και εφόσον, με βάση τους κανόνες και τις
προϋποθέσεις της ασφαλούς λειτουργίας από πλευράς χρόνων ασφαλείας που
αναφέρονται στο Παράρτημα IV του νέου Τεχνικού Κανονισμού «Για τον καθορισμό
των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς
σηματοδότες», προκύπτει ανάγκη αναμόρφωσης τούτου και στην περίπτωση αυτή να
προβεί στην επανασύνταξή του (του προγράμματος) κατά τις κείμενες σχετικές
διατάξεις και στην υποβολή του στην Υπηρεσία του Δήμου προς έγκριση.
Διευκρινίζεται ότι η τελική επιλογή της αναμόρφωσης ή μη του υφιστάμενου εν
λειτουργία προγράμματος σηματορύθμισης σε κάθε εγκατάσταση, εναπόκειται
αποκλειστικά στην κρίση της Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, μετά την έγκριση των προγραμμάτων που θα υποβληθούν, ο Ανάδοχος
οφείλει να μεριμνήσει για την εφαρμογή τους στους εν λειτουργία ρυθμιστές
κυκλοφορίας των κόμβων, στην κατάλληλη χρονικά στιγμή και κατά τρόπο που δεν
θα παρενοχληθεί η κυκλοφορία, ούτε θα παραβιασθεί η ασφάλειά της, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις αναγκαίες γι’ αυτό προϋποθέσεις, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω
αναφερόμενες. Οι ηχητικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν, εάν
προηγουμένως δεν έχει προετοιμασθεί ο ρυθμιστής κυκλοφορίας για την άμεση και
ασφαλή από πλευράς λειτουργίας μεταγωγή του στο αναθεωρημένο πρόγραμμα
σηματορύθμισης. Οι κατ’ ελάχιστο αναγκαίες ως άνω προϋποθέσεις είναι:
 Το νέο πρόγραμμα θα ενταμιευθεί στον ρυθμιστή κυκλοφορίας, αφού
προηγουμένως θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των ηχητικών διατάξεων στην
εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης και χωρίς την κατάργηση του παλαιού.
Επισημαίνεται ότι οι ρυθμιστές κυκλοφορίας των κόμβων στους οποίους
προβλέπεται η εγκατάσταση των ηχητικών διατάξεων έχουν την λογισμική
ικανότητα να ενταμιεύσουν τα νέα προγράμματα, χωρίς να προηγηθεί η

κατάργηση των αντίστοιχων υφισταμένων,
 Η εφαρμογή του νέου προγράμματος σηματορύθμισης και η κατάργηση του
προηγουμένως εφαρμοζόμενου, θα αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας για τη θέση σε λειτουργία της τροποποιημένης με τις ηχητικές
διατάξεις εγκατάστασης. Αυτονόητα, το νέο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις
αντίστοιχες ηχητικές διατάξεις, δεν θα παραδοθεί στη χρήση του κοινού, εάν
προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί ότι η σηματασφάλιση του
ρυθμιστή κυκλοφορίας (επιτήρηση ερυθράς και ενδιάμεσοι χρόνοι ασφαλείας)
λειτουργεί με τον προβλεπόμενο από τον Εθνικό Κανονισμό σωστό τεχνικά τρόπο
στις νέες συνθήκες (με τις ηχητικές διατάξεις συνδεδεμένες).
Η προθεσμία από της υπογραφής της σύμβασης, για τις προληπτικές αυτές ενέργειες
ελέγχου – επανασύνταξης – υποβολής προς έγκριση των αναθεωρούμενων
προγραμμάτων, στις οποίες είναι υποχρεωμένος να προβεί ο Προμηθευτής, δεν
μπορεί για το σύνολο των υπό τροποποίηση εγκαταστάσεων να υπερβαίνει το 1/2 του
συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.
Τιμή ανά τεμάχιο
α) Για την συσκευή αφής ηχητικής διάταξης ( με εξωτερικό ηχείο) σε λειτουργία
φωτεινών σηματοδοτών με σταθερές φάσεις πεζών :
Τ.Ε.: επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (764,00 €)
Αλεξ/πολη

01-10- 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση
ειδικών συστημάτων ηχητικής
σήμανσης για άτομα με προβλήματα
όρασης ¨

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ. Μελ.: 119 / 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ενδεικτικός)
CPV: 31620000-8
Α/
Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια συσκευής ηχητικής
σήμανσης σε λειτουργία
φωτεινών σηματοδοτών με
σταθερές φάσεις πεζών
(τύπου Γ! κατά τον Κανονισμό)
και με εξωτερικό ηχείο, για την
υποβοήθηση της κινητικότητας
ατόμων με πρόβλημα όρασης
(ΑΜΕΑ),
συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης τοποθέτησης και
ρύθμισής της, καθώς και της
αναθεώρησης και εφαρμογής
του προγράμματος
σηματορύθμισης του ρυθμιστή
κυκλοφορίας και τέλος της
δαπάνης της επί 2-μήνου
«δοκιμαστικής λειτουργίας»
της εγκατ/σεως

Α/Τ.Π.

ΠΟΣ.

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

26,00

764,00

19.864,00

ΣΥΝΟΛΟ :

19.864,00
4.767,36
24.631,36

Ε/Μ
Τεμ.

Φ.Π.Α 24% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ:

Αλεξ/πολη

01-10- 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση
ειδικών συστημάτων ηχητικής
σήμανσης για άτομα με προβλήματα
όρασης ¨

Αρ. Μελ.: 119 / 2020
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.

Αντικείμενο της Τεχνικής Προδιαγραφής.

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής αποτελεί ο καθορισμός των όρων για
την προμήθεια και την εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών διατάξεων, με σκοπό την ηχητική
σήμανση σηματοδοτημένων διαβάσεων πεζών, σε αντιστοιχία προς τις ενδείξεις των
σχετικών φωτεινών σηματοδοτών, προκειμένου μέσω αυτών να διασφαλίζεται η κινητικότητα
ατόμων με προβλήματα όρασης (ΑΜΕΑ). Η τεχνική εφαρμογής των ως άνω διατάξεων
πρέπει να παράγει ασφαλές αποτέλεσμα, σε ότι αφορά την αλληλουχία των ηχητικών
σημάτων, σε απόλυτη αντιστοιχία με τα σήματα των φωτεινών σηματοδοτών.
Οι διατάξεις αυτές πρόκειται να τοποθετούνται και να λειτουργούν σε εγκαταστάσεις
φωτεινής σηματοδότησης απλών πεζοδιαβάσεων και οδικών διασταυρώσεων, όπως
προβλέπεται στην εγκεκριμένη Μελέτη. Οι υπόψη διατάξεις οφείλουν από λειτουργικής
και κατασκευαστικής πλευράς, να διαθέτουν τεχνική συμβατότητα προς τον
υφιστάμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ρύθμισης της κυκλοφορίας των παραπάνω
εγκαταστάσεων. Η σχετική τεκμηρίωση περί διασφάλισης της εν λόγω συμβατότητας
θα αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή των εν λόγω διατάξεων και πρέπει να τεθεί
στη διάθεση της Υπηρεσίας έγκαιρα στη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης (στο
στάδιο έγκρισης του εξοπλισμού).
Οι υπό προμήθεια ηχητικές διατάξεις οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του εθνικού
Τεχνικού Κανονισμού «Για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών αφής
πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ1759/Β/20-5-2019), ΔΜΕΟ
ΔΟΥ/οικ/2372/Φ.131
Στις επόμενες παραγράφους της παρούσας περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας, οι
ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ο εξοπλισμός ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί για την
εξυπηρέτηση των χρηστών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπόψη ειδικού εξοπλισμού,
καθώς και η προβλεπόμενη αρχιτεκτονική του. Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή ηχητικής σήμανσης σε υφιστάμενες εν
λειτουργία διαβάσεις, σε ότι αφορά την προσαρμογή των εφαρμοζόμενων σ’ αυτές
προγραμμάτων σηματορύθμισης, καθώς και οι όροι με τους οποίους η Υπηρεσία θα
αποκτήσει την άδεια χρήσης του λογισμικού που απαιτείται για τον προγραμματισμό και την
παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ηχητικών διατάξεων.
2.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά - Ασφάλεια λειτουργίας των ηχητικών διατάξεων.

2.1) Λειτουργικές ιδιότητες.
Οι ηλεκτρονικές διατάξεις της ηχητικής σήμανσης στις σηματοδοτημένες διαβάσεις πεζών
θα πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
2.1.1 Θα διαθέτουν ικανότητα χειρισμού τους, επιλεγόμενη κατά περίπτωση με βάση τον
τρόπο λειτουργίας της σηματοδοτικής εγκατάστασης στην οποία ανήκει η σημαινόμενη
ηχητικά διάβαση, ως ακολούθως:
Από μία μόνο θέση, στην κάτω πλευρά της συσκευής, διαθέτοντας εκεί κομβίο πίεσης/αφής,
με το οποίο θα ενεργοποιείται η ζήτηση για φάση πεζών από τα άτομα με προβλήματα
όρασης. Η παρούσα περίπτωση προβλέπεται στην κατηγορία Γ! του εθνικού Κανονισμού

των «Συσκευές αφής πεζών, ως επιπρόσθετος εξοπλισμός σε λειτουργία φωτεινών
σηματοδοτών με σταθερές φάσεις πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης» και
εφαρμόζεται στις διαβάσεις πεζών εγκαταστάσεων που λειτουργούν με κυκλικό πρόγραμμα
σηματοδότησης.
2.1.2 Σε κάθε ηχητικά σηματοδοτημένη διάβαση, παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της
εμφάνισης της πράσινης ή/ και της κόκκινης ένδειξης του σηματοδότη των πεζών, οι διατάξεις
οφείλουν να έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο, διαφορετικό
για κάθε μία ένδειξη (πράσινη ή κόκκινη) του σηματοδότη των πεζών. Η διακριτική ικανότητα
αναγνώρισης του ήχου θα έχει ως στοιχείο την διαφορετική συχνότητά του και την
κυματομορφή του.
Με το ηχητικό σήμα που θα παράγεται στη διάρκεια της πράσινης ένδειξης, αποκαλούμενο
εφεξής και ήχος «διέλευσης», θα επισημαίνεται το δικαίωμα κίνησης (right-of-way) του
ΑΜΕΑ.
Με το ηχητικό σήμα που θα παράγεται στη διάρκεια της κόκκινης ένδειξης, αποκαλούμενο
εφεξής και ήχος «εντοπισμού», το άτομο με προβλήματα όρασης θα διευκολύνεται στο να
εντοπίζει τη θέση της διάβασης των πεζών, καθώς επίσης και να ενημερώνεται για τη
διάρκεια του χρόνου ασφάλειας (οχήματα σε στάση), προκειμένου το εν λόγω άτομο να
διασχίσει τη διάβαση. Επισημαίνεται, ότι η εφαρμογή του υπόψη ήχου (του «εντοπισμού»)
είναι προαιρετική και εναπόκειται στις τελικές επιλογές της Υπηρεσίας για τον οριστικό τρόπο
λειτουργίας των ηχητικών διατάξεων, όπως αναφέρεται στην παραγρ.1 ¨ Ειδικές τεχνικές

απαιτήσεις των συστημάτων ηχητικής σήμανσης¨ του Τιμολογίου.
2.1.3) Η ακολουθία των ήχων που θα παράγονται και τα χαρακτηριστικά τους, μπορεί να
επιτελείται σε αντιστοιχία προς το πρόγραμμα σηματορύθμισης της διασταύρωσης, με τους
τρόπους που προβλέπονται στον εθνικό Κανονισμό «Για τον καθορισμό των εθνικών
απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες» ΦΕΚ
1759/Β/20-5-2019). Συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα:
Στην περίπτωση που οι φωτεινοί σηματοδότες πεζών της διασταύρωσης λειτουργούν
με τη μέθοδο της σταθερής φάσης, ήτοι η λειτουργία του ρυθμιστή είναι κυκλική
(κατηγορία Γ! του εθνικού Κανονισμού : «Συσκευές αφής πεζών ως επιπρόσθετος
εξοπλισμός σε λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με σταθερές φάσεις πεζών για χρήση
από άτομα με προβλήματα όρασης»), ισχύουν τα ακόλουθα:

-

α) Κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης για τους πεζούς θα παράγεται κατάλληλο
ηχητικό σήμα ¨διέλευσης¨, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.2 του
Διεθνούς Προτύπου ΙSO 23600:2007 . Το εν λόγω σήμα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία
ένταση ώστε να γίνεται αντιληπτό από τον χρήστη κατ’ ελάχιστον μέχρι τα 2/3 της
διαδρομής του κατά μήκος της διάβασης προς την απέναντι πλευρά, προκειμένου να
συμβάλλει στην καθοδήγηση της κατεύθυνσης πορείας του χρήστη.
β) Κατά τη διάρκεια της ερυθράς ένδειξης για τους πεζούς ή για το χρονικό διάστημα
αναμονής του ήχου ¨διέλευσης¨, θα παράγεται το κατάλληλο ηχητικό σήμα¨ εντοπισμού¨
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 του προαναφερόμενου Προτύπου ΙSO.
Το εν λόγω ηχητικό σήμα θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό σε απόσταση τουλάχιστον 1
μέτρου και το μέγιστο 5 μέτρα από τη θέση του ιστού στον οποίο είναι τοποθετημένη η
ηχητική διάταξη.
γ) Η συσκευή θα μπορεί να παράγει τον κατάλληλο χαρακτηριστικό ήχο μόνιμα και καθ’
όλη τη διάρκεια εμφάνισης της πράσινης (ηχητικό σήμα ¨διέλευσης¨) και της ερυθράς
ένδειξης (ηχητικό σήμα ¨εντοπισμού¨) των συσχετιζόμενων φωτεινών σηματοδοτών
πεζών. Ειδικότερα, το σήμα «διέλευσης» μπορεί –κατ’ επιλογήν- να εμφανίζεται μόνιμα –
κατά τα ανωτέρω- ενώ το ηχητικό σήμα ¨εντοπισμού¨ θα μπορεί να παράγεται
αποκλειστικά μόνο μετά από ζήτηση. Εναλλακτικά, αμφότερα τα ηχητικά σήματα

(¨εντοπισμού¨ και ¨διέλευσης¨) θα μπορεί να παράγονται μόνο μετά από ζήτηση και αυτά
να εκπέμπονται κατά τους δύο διαδοχικούς κύκλους του σηματοδοτικού προγράμματος
που έπονται της ζήτησης.
2.1.4) Η κάθε διάταξη θα είναι κατά την παράδοσή της προγραμματισμένη από τον
προμηθευτή να εκπέμπει κατ’ επιλογήν ηχητικό σήμα «διέλευσης» σε δύο τουλάχιστον
διαφορετικές συχνότητες (defaultvalues). Τα ηχητικά σήματα αμφοτέρων των ενδείξεων, ήτοι
της «διέλευσης» (πράσινο) και του «εντοπισμού» (κόκκινο) θα είναι διακοπτόμενα και όχι
συνεχή, σύμφωνα με το προαναφερόμενο Διεθνές Πρότυπο ISO 23600:2007.
Η ένταση του ήχου των ηχητικών σημάτων οφείλει να είναι η κατά περίπτωση κατάλληλη και
όχι υπερβολική, για να αποφεύγεται –κατά το εφικτό- η ηχητική ρύπανση του περιβάλλοντος,
ιδίως κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Για τον σκοπό αυτόν οι διατάξεις παραγωγής των
ηχητικών σημάτων πρέπει να διαθέτουν αντισταθμιστή θορύβου (dumping), με την βοήθεια
του οποίου η αύξηση του θορύβου του περιβάλλοντος (άνοδος των db) θα επιφέρει
αυτομάτως την αύξηση της στάθμης της έντασης του ήχου και αντιστρόφως. Η μέγιστη
ένταση των ήχων ¨εντοπισμού¨ και ¨διέλευσης¨ που επιτρέπεται να παράγει η ηχητική διάταξη
θα μπορεί να προγραμματίζεται μεταξύ μιας ελάχιστης τιμής 30 dB και μιας μέγιστης 90dB, με
δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε σχέση με τον περιβάλλοντα θόρυβο στα όρια που
επιτρέπει το Πρότυπο ISO 23600. Η αυτόματη προσαρμογή της έντασης θα γίνεται σε βήματα
το μέγιστο των 5dB. Η επιλογή των ενδεδειγμένων τιμών και των προαναφερόμενων ορίων
έντασης των ήχων θα γίνεται σε σχέση με τις τοπικά αναμενόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες,
προκειμένου να γίνονται αντιληπτοί οι ήχοι από τους χρήστες και κατά τρόπο που να
αποφεύγεται η περιττή ηχητική ρύπανση του περιβάλλοντος και η όχληση των περιοίκων. Τα
προαναφερόμενα όρια θα πρέπει να μπορούν να προγραμματιστούν επιτόπου του κόμβου
.Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα νυχτερινής ρύθμισης της έντασης των ήχων
“διέλευσης” και ¨εντοπισμού”, για την ελάττωση της όχλησης των περιοίκων.
2.1.5) Η κλήση του ΑΜΕΑ μέσω του αντίστοιχου κομβίου του χειριστηρίου, περί του οποίου η
παραπάνω παράγρ. 2.1.1, θα επιβεβαιώνεται ηχητικά από ήχο βραχείας διάρκειας (π.χ. 2
sec), με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα άλλα σήματα που παράγει η
εγκατάσταση. Η ένταση του ήχου αυτής της διάταξης προβλέπεται να είναι σταθερή και όχι
αντισταθμιζόμενη
2.1.6) Οι παράμετροι λειτουργίας των συσκευών αφής θα μπορούν να τροποποιούνται επί
τόπου της εγκατάστασης με τα κατάλληλα μέσα, ήτοι μέσω χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
(laptop), είτε εφαρμογής android, ή άλλης κατάλληλης αξιόπιστης εφαρμογής ή/και συσκευής.
Οι συσκευές θα διαθέτουν επίσης εσωτερική ψηφιακή ωρολογιακή διάταξη για τη δυνατότητα
εφαρμογής ημερήσιου και νυχτερινού προγράμματος. Εναλλακτικά είναι δεκτό η
ενεργοποίηση του νυχτερινού προγράμματος να γίνεται μέσω αντίστοιχης εντολής από τον
ρυθμιστή κυκλοφορίας.
2.1.7) Σε σημεία με πολύ αυξημένα επίπεδα θορύβου ή σε διαβάσεις πολλαπλών λωρίδων
κυκλοφορίας οχημάτων συνιστάται (Εθνικός Κανονισμός, παράγρ. Β.2.1.3 ) να υπάρχει η
δυνατότητα σύνδεσης στην ηχητική διάταξη και εξωτερικού ηχείου.
Διευκρινίζεται επίσης ότι σε οδούς οι οποίες διαχωρίζονται με μεσαία νησίδα και διαθέτουν
δύο ή περισσότερες λωρίδες στα αντίθετα ρεύματα της κυκλοφορίας, εάν το πλάτος της
νησίδας είναι μικρότερο του 1,80 m., η διάβαση θα αντιμετωπίζεται κατά την διαμόρφωση του
σηματοδοτικού προγράμματος του κόμβου ως ενιαία στο σύνολό της (από πεζοδρόμιο σε
πεζοδρόμιο) και ως μήκος της διαδρομής της -που θα διασχίζει ο ΑΜΕΑ- θα νοείται η
απόσταση από το ένα πεζοδρόμιο στο απέναντι. Αυτονόητα, στην περίπτωση αυτή ηχητικές
διατάξεις δεν θα προβλέπονται στην μεσαία νησίδα, τούτες δε θα τοποθετούνται στα δύο
άκρα της συνολικής διάβασης. Τα εξωτερικά ηχεία των εν λόγω διατάξεων θα τοποθετούνται
στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών (περίπου 2,10 με 2,50 μέτρα), με βάση πάντα και τις
οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.

2.1.8) Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της ηχητικής διάταξης προβλέπεται να γίνεται
μέσω ζήτησης, θα υπάρχει η δυνατότητα της ενεργοποίησης αυτής μέσω εφαρμογής
Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη ή μέσω άλλης ανάλογης τεχνολογίας, ώστε να
καθίσταται ευχερέστερος ο εντοπισμός της συσκευής από τα άτομα με προβλήματα όρασης.
2.1.9) Η ηχητική διάταξη οφείλει να έχει τη δυνατότητα αναγγελίας ηχογραφημένου
μηνύματος, το οποίο μπορεί να αφορά αναγγελία πιθανών εμποδίων πάνω στη διάβαση
(όπως ενδεικτικά έργα), πληροφορίες για την επωνυμία της οδού ή και ενημέρωση για την
έναρξη της πράσινης ή ερυθράς ένδειξης του συσχετιζόμενου σηματοδότη. Ειδικότερα, η εν
λόγω λειτουργία μπορεί να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου στον ίδιο ιστό
σηματοδότησης πρέπει να τοποθετηθούν άνω της μίας ηχητικής διάταξης (όπως στην
περίπτωση ύπαρξης νησίδας) έτσι ώστε να αποφεύγεται τυχόν σύγχυση στους
χρήστες στην περίπτωση που για παράδειγμα η πράσινη ένδειξη των πεζών
γειτονικών διαβάσεων έχει μελετηθεί να έρχεται σε διαφορετικές φάσεις στο
πρόγραμμα σηματοδότησης ή να έρχεται σε συνεχόμενες φάσεις αλλά με
διαφορετικούς χρόνους πράσινης ένδειξης. Οι θέσεις στις οποίες η εν λόγω εφαρμογή
πρόκειται να χρησιμοποιείται, θα καθορισθούν κατά την περίοδο της 2-μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας που
αναφέρεται στην παράγρ.1 ¨Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των

συστημάτων ηχητικής σήμανσης¨ του Τιμολογίου.
2.2) Ασφάλεια λειτουργίας των ηχητικών διατάξεων των ΑΜΕΑ.
Οι ηχητικές διατάξεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα όρασης πρέπει να
διασφαλίζουν ότι η λειτουργία του συστήματος σε ότι αφορά στην καθοδήγηση και στην
οπτική και ακουστική πληροφόρηση όλων των χρηστών γενικά, ήτοι -ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά- η αλληλουχία των ενδείξεων και η σηματασφάλιση, δεν θα αντίκειται στους
ισχύοντες Εθνικούς Κανονισμούς και στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) που αφορούν τους
φωτεινούς σηματοδότες και τους ρυθμιστές κυκλοφορίας για τη σηματοδότηση οδικών
κόμβων, καθώς και στις προβλέψεις του Ελληνικού Κ.Ο.Κ. Η λειτουργία των διατάξεων
πρέπει κατ’ ελάχιστο να διασφαλίζει τις ακόλουθες ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας
τους:
2.2.1) Η έναρξη της εκπομπής του ηχητικού σήματος «διέλευσης», είτε του αντίστοιχου κατά
το χρόνο ασφάλειας/αναμονής θα γίνεται με τη δέουσα χρονική υστέρηση (σε ms), ώστε να
προηγείται ο έλεγχος της σηματασφάλισης στον ρυθμιστή (π.χ. για αντιμαχόμενες πράσινες
ενδείξεις ή για
έλλειψη κόκκινης ένδειξης) των σχετικών φωτεινών σημάτων της
εγκατάστασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της κυκλοφοριακής τεχνολογίας.
2.2.2)
Η εκπομπή των ηχητικών σημάτων δεν θα εκτελείται στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες:


Η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης είναι «εκτός λειτουργίας» ή βρίσκεται σε
«αναλαμπή».
 Η τάση στους ακροδέκτες της κόκκινης ένδειξης του σηματοδότη και κατ’ επέκταση
στην αντίστοιχη διεπαφή τούτου με την ηχητική διάταξη, όταν η ένδειξη αυτή
βρίσκεται σε κατάσταση “OFF”, είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη αντίστοιχη
τάση αναφοράς για τους φωτεινούς σηματοδότες.
 Η τάση στους ακροδέκτες της πράσινης ένδειξης του σηματοδότη και κατ’ επέκταση
στην αντίστοιχη διεπαφή τούτου με την ηχητική διάταξη, όταν η ένδειξη αυτή
βρίσκεται σε κατάσταση “ON”, είναι μικρότερη από την επιτρεπόμενη αντίστοιχη τάση
αναφοράς για τους φωτεινούς σηματοδότες.
2.2.3) Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της σηματασφάλισης του ρυθμιστή
κυκλοφορίας, η ηλεκτρική τροφοδότηση του συνόλου των ηχητικών διατάξεων (χειριστήριου,
κεντρικής μονάδας και ηχείου) δεν θα πραγματοποιείται μέσω των ακροδεκτών του δικτύου
ζεύξεως των φωτεινών σηματοδοτών, προς τους οποίους συνδέονται για τη λειτουργία τους

και οι αντίστοιχες φωτεινές πηγές των τελευταίων, αλλά με ιδιαίτερη καλωδιακή σύνδεση.
Αυτονόητα, μπορούν εν προκειμένω να χρησιμοποιούνται και ελεύθεροι κλώνοι του
υφιστάμενου καλωδίου ζεύξεως των σηματοδοτών του ιστού σηματοδότησης.
2.2.4) Τα ακουστικά σήματα θα εκπέμπονται ταυτόχρονα και από τις δύο συσκευές κατά
τρόπο που να επιτυγχάνεται η καθοδήγηση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε απόλυτη
αντιστοιχία με τις ενδείξεις των συσχετιζόμενων φωτεινών σηματοδοτών.
3.

Αρχιτεκτονική και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.

3.1) Αρχιτεκτονική του εξοπλισμού.
Στις διαβάσεις πεζών με ηχητική σήμανση για άτομα με προβλήματα όρασης, ο
αναφερόμενος στις επόμενες υποπαραγρ.3.1.1 έως 3.1.3 εξοπλισμός προβλέπεται να
εγκατασταθεί στους αντίστοιχους ιστούς που φέρουν τους φωτεινούς σηματοδότες των πεζών
της συγκεκριμένης διάβασης. Η εγκατάσταση των συσκευών εκπομπής του ηχητικού σήματος
κάθε διάβασης είναι υποχρεωτική σε αμφότερα τα άκρα της διάβασης.
Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη :
3.1.1) Από το χειριστήριο, το οποίο θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με διακόπτες (κομβία
κλήσης), προοριζόμενους για χρήση από ΑΜΕΑ καθώς και με τις υπόλοιπες αναγκαίες
ηλεκτρονικές διατάξεις, οι οποίες θα παρέχουν στο σύστημα τις λειτουργικές ιδιότητες που
αναφέρονται στην παρούσα. Ο διακόπτης των ΑΜΕΑ θα είναι πιεστικός (κομβίο - μπουτόν) ή
αφής.
Το κομβίο κλήσης για χρήση από ΑΜΕΑ θα βρίσκεται στην κάτω πλευρά του περιβλήματος
(κυτίου) του χειριστηρίου, θα διαθέτει κατάλληλα χαρακτηριστικά (αδρή επιφάνεια χειρισμού)
που διευκολύνουν την διακριτότητα στην αφή του δάκτυλου του χρήστη, παράλληλα με άλλες
λειτουργικές ιδιότητες (όπως δόνηση και ηχητική επιβεβαίωση της γενόμενης κλήσης κ.λ.π.).
Σε εφαρμογή εν ισχύει σχετικών Κανονισμών της χώρας προέλευσης του προϊόντος και σε
θέση πάνω στο χειριστήριο που θα καθορίζει ο κατασκευαστής του, θα υπάρχουν ανάγλυφα
σύμβολα που θα υποδεικνύουν στο ΑΜΕΑ κατ’ ελάχιστον την κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσει για την οπτική αναγνώριση ότι η κλήση συντελέσθηκε.
Βασική ζητούμενη ιδιότητα του περιβλήματος (κυτίου) του χειριστηρίου θα είναι η ισχυρή
αντοχή του σε κρούσεις, δηλαδή η αντιβανδαλιστική του ικανότητα.
3.1.2) Από την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος, μέσω της οποίας
εξυπηρετούνται οι εξής βασικές λειτουργίες:
 Η λήψη και επεξεργασία των κλήσεων,
 η διεπαφή με τις οπτικές μονάδες των ενδείξεων των σηματοδοτών των πεζών της
διάβασης μέσω των ακροδεκτών των ηλεκτρικών αγωγών τροφοδοτήσεώς τους ή με
άλλον αποδεκτό τρόπο,
 η εκτέλεση των λοιπών προβλεπόμενων λειτουργιών του συστήματος ηχητικής
σήμανσης, μεταξύ των οποίων και η παραγωγή των κάθε μορφής σημάτων (ηχητικών
και δόνησης) για την πληροφόρηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα θα είναι τοποθετημένη και ενσωματωμένη από κοινού με
το υπόλοιπο ηλεκτρονικό υλικό, μέσα στο κέλυφος του χειριστηρίου. Γίνεται επίσης δεκτό η εν
λόγω μονάδα, κατά την κρίση του κατασκευαστή του προϊόντος, να είναι τοποθετημένη εντός
ανθεκτικού σε κρούσεις περιβλήματος (κυτίου) μαζί ενδεχομένως με άλλες διατάξεις, να
αναρτάται δε στον ιστό της σηματοδότησης με τη βοήθεια ενός κατάλληλου στηρίγματος.
3.1.3) Από το ηχείο (μεγάφωνο) μετάδοσης των παραγόμενων ηχητικών σημάτων
«διέλευσης» και «εντοπισμού» του συστήματος, το οποίο θα στεγάζεται με τον ίδιο τρόπο
που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο για την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα. Η τεχνική
διαμόρφωση του ηχείου θα είναι αποδεδειγμένα κατάλληλη για την εκπομπή του ήχου σε
στενή δέσμη, με κατεύθυνση προς τον άξονα της πεζοδιάβασης, προκειμένου να περιορίζεται
η ηχητική μόλυνση του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η

χρησιμοποίηση εξωτερικού ηχείου στην ηχητική διάταξη καθίσταται υποχρεωτική
(όπως η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγρ. 2.1.7), η στέγαση του ηχείου θα
γίνεται σε χωριστό περίβλημα από εκείνο του χειριστηρίου.
3.1.4) Κάθε διάβαση πεζών που θα εξυπηρετεί ΑΜΕΑ θα φέρει τουλάχιστον δύο (2) συσκευές
από τις καθέκαστα αναφερόμενες στις παραγρ. 3.1.1 έως 3.1.3. Όλες οι συσκευές θα πρέπει
από ηλεκτρικής πλευράς να είναι κατάλληλα διασυνδεδεμένες, ώστε η κλήση ΑΜΕΑ σε ένα
από τα χειριστήρια της ίδιας διάβασης (ίδε παραγρ. 3.1.1) να ενεργοποιεί όλες τις ηχητικές
διατάξεις που την εξυπηρετούν.
3.2) Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.
3.2.1) Τα γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των διατάξεων ηχητικής σήμανσης για
ΑΜΕΑ θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγρ. Α.2.1.1 έως
Α.2.1.1.7 του Εθνικού Κανονισμού «Για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των
συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ1759/Β/20-52019). Στην περίπτωση των συσκευών που θα λειτουργούν σύμφωνα με το εδάφιο 1 της
προηγούμενης παραγρ. 2.1.3, τούτες επί πλέον θα διαθέτουν κατάλληλη φωτεινή ένδειξη
LED στην εμπρόσθια επιφάνεια του περιβλήματός τους για την επιβεβαίωση της λειτουργίας
της συσκευής και της αποδοχής της ζήτησης του χρήστη από τον ρυθμιστή μέσω οπτικού
μηνύματος.
3.2.2) Τα ηλεκτρικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των διατάξεων ηχητικής σήμανσης για
ΑΜΕΑ θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγρ. Α.2.2.1 έως
Α.2.2.5 του Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού «Για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των
συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ1759/Β/20-52019).
3.2.3) Τεχνικές επιδόσεις των ηχητικών διατάξεων..
Το σύστημα θα είναι ικανό να παράγει τα απαραίτητα ηχητικά σήματα για τους σκοπούς που
υπηρετεί, των οποίων ο τόνος (συχνότητα, κυματομορφή), η μέγιστη και η ελάχιστη ένταση
του βασικού ήχου, καθώς και η συχνότητα επανάληψης του ήχου κ.λ.π. οφείλουν να πληρούν
τις σχετικές με αυτές τις ιδιότητες απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 23600:2007. Για
την απόδοση των ως άνω ποιοτικών χαρακτηριστικών των διαφόρων ήχων το σύστημα θα
διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό διαμόρφωσής τους. Ο προγραμματισμός των κύριων
παραμετρικών δεδομένων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες μίας συγκεκριμένης
διάβασης ΑΜΕΑ θα πραγματοποιείται μέσω Η/Υ, η δε ενταμίευση των δεδομένων θα γίνεται
στην μνήμη του μικροεπεξεργαστικού συστήματος που θα ρυθμίζει την λειτουργία του
συστήματος της ηχητικής διάταξης. Στην μνήμη της μονάδας θα μπορεί επίσης να
αποθηκεύονται το λογισμικό της συσκευής και ηχητικά μηνύματα, όπως και ενδεχομένως το
αρχείο σφαλμάτων της συσκευής, κατ΄ επιλογήν του εκάστοτε κατασκευαστή.
4.

Συμπλήρωση Φύλλων συμμόρφωσης από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, μαζί με την Τεχνική του Προσφορά που θα υποβάλλει, να
συμπληρώσει τα αντίστοιχα «Φύλλα Συμμόρφωσης» του εξοπλισμού των ηχητικών
διατάξεων που πρόκειται να προμηθεύσει εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση, το περιεχόμενο
των οποίων είναι σύμφωνο με τις επιλογές της Υπηρεσίας (καθόσον αφορά τις προαιρετικές
ιδιότητες του εξοπλισμού) και πληροί τα αντίστοιχα υποδείγματα του παραρτήματος III του
Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού «Για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών
αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες». Διευκρινίζεται ότι οι απαντήσεις
στα ερωτήματα των υπόψη «Φύλλων Συμμόρφωσης» που θα δοθούν, οφείλουν να
τεκμηριώνονται από το περιεχόμενο των αντίστοιχων τεχνικών στοιχείων (περιγραφικών
εντύπων, εγχειριδίων χρήσεως κ.λ.π)., που τούτος οφείλει να συμπεριλάβει στο φάκελο της
Τεχνικής του Προσφοράς.

5.

Επανέλεγχος των προγραμμάτων σηματορύθμισης εγκαταστάσεων Φωτεινών
Σηματοδοτών που διαθέτουν διατάξεις ηχητικής σήμανσης για ΑΜΕΑ.

Σε νέες, είτε σε ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης που εφαρμόζεται
εκ των υστέρων ηχητική σήμανση για ΑΜΕΑ, πρέπει να προηγείται έλεγχος και
συνεπακόλουθα κατάλληλη προσαρμογή των προγραμμάτων σηματορύθμισης που
εφαρμόζονται στον οδικό κόμβο στις συγκεκριμένες νέες συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η
προσαρμογή (συνήθως αύξηση) του χρόνου ασφαλείας των διαβάσεων των πεζών που θα
χρησιμοποιούνται και από άτομα με προβλήματα όρασης, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής
διεκπεραίωσή τους από το ένα πεζοδρόμιο της οδού στο άλλο. Στο πλαίσιο του επανελέγχου
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πεζών συμπεριλαμβανομένων και αυτών
με ειδικές ανάγκες (προβλήματα : κινητικά, όρασης) στις σηματοδοτούμενες διαβάσεις των
κόμβων ή και σε μεμονωμένες σηματοδοτούμενες διαβάσεις, στον σχετικό με τα προϊόντα του
παρόντος Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό, προτείνονται για το σχεδιασμό των προγραμμάτων
φωτεινής σηματοδότησης τα εξής:
αα) Ο χρόνος εκκένωσης των πεζών όταν το ποσοστό των ατόμων με ειδικές ανάγκες
είναι υψηλό να λαμβάνεται με ταχύτητα 1,0 m/sec.
αβ) Στις σηματοδοτούμενες διαβάσεις με επενέργεια (κλήση φάσης από τα άτομα με
προβλήματα όρασης) θα εξετάζεται η δυνατότητα αύξησης της πράσινης ένδειξης των
πεζών.
αγ) Στην περίπτωση που η σηματοδοτική ομάδα των πεζών είναι φιλική με την
σηματοδοτική ομάδα του δεξιόστροφου κυκλοφοριακού ρεύματος (και οι δύο ομάδες
κινούνται
στην
ίδια
φάση
του
προγράμματος),
τότε η πράσινη ένδειξη της σηματοδοτικής ομάδας των πεζών θα πρέπει να κάνει
προέναρξη, έτσι ώστε οι πρώτοι πεζοί να έχουν διανύσει το ήμισυ της διάβασης ώστε να
είναι ορατοί από τα οχήματα που στρίβουν. Η χρονική προέναρξη της πράσινης ένδειξης
των πεζών εξαρτάται από τη διάρκεια διαδικασίας εκκίνησης του πρώτου οχήματος που
αρχίζει να στρίβει δεξιά μέχρι το σημείο που προσεγγίζει την «περιοχή σύγκρουσης».
β) Η αποφυγή σύγχυσης και αποπροσανατολισμού των ατόμων με προβλήματα όρασης,
παρέχοντας σ’ αυτά πληροφορίες τόσο ακουστικές, όσο και δια της αφής, για την εκ
μέρους τους αναγνώριση τόσο της επιβαλλόμενης κατεύθυνσης πορείας τους διαμέσου
των σημαινόμενων διαβάσεων, όσο και του χρονικού διαστήματος κατά τον οποίο τούτα
μπορούν με ασφάλεια να διασχίσουν τη διάβαση. Σε περίπτωση που στον ίδιο κόμβο
πρόκειται να χρησιμοποιούνται ηχητικές διατάξεις σε περισσότερες της μίας διαβάσεις
πεζών, τότε (αναλόγως προς τη σχετική θέση των διαβάσεων στον κόμβο) θα πρέπει:
βα΄) Εφόσον τούτο είναι κυκλοφοριακά εφικτό, να επιβάλλεται ταυτόχρονη εμφάνιση της
πράσινης ένδειξης στους σηματοδότες πεζών όλων των αντίστοιχων διαβάσεων της
εγκατάστασης, ιδιαίτερα εάν τούτες βρίσκονται στην ίδια οδό και γειτνιάζουν άμεσα
μεταξύ τους, με στόχευση τον πλήρη συγχρονισμό των σχετικών ηχητικών σημάτων των
παραπάνω διαβάσεων. Η εφαρμογή αυτή πρέπει ιδιαίτερα να χρησιμοποιείται σε
περιπτώσεις όπως οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγρ. 2.1.7, κατά τις
οποίες η μεσαία νησίδα δεν διαθέτει ικανό πλάτος, ως εκ τούτου δεν συνιστάται
να χρησιμοποιείται ως θέση στάσεως του ΑΜΕΑ.
ββ΄) Εφόσον η περίπτωση βα΄ δεν είναι εφικτή, για λόγους υπερβολικής μείωσης της
αποδοτικότητας του προγράμματος σηματοδότησης, με αποτέλεσμα η πράσινη ένδειξη
των σηματοδοτών στις διαβάσεις να πρέπει να διαφοροποιείται χρονικά, θα
προβλέπεται ηχητικός διαχωρισμός με διακριτότητα από πλευράς τόνου
(συχνότητας ή/και κυματομορφής) του παραγόμενου ήχου των αντίστοιχων
σημάτων της κάθε διάβασης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σύγχυσης του
Α.Μ.Ε.Α. σχετικά προς το σημείο προέλευσης του ήχου και τον αντίστοιχο εντοπισμό της
διάβασης πεζών που τούτος επιθυμεί να διασχίσει.

Η επιλογή της πρώτης ή της δεύτερης από τις παραπάνω εκδοχές θα εξαρτάται αφενός
από την οριζοντιογραφική σχετική θέση των διαβάσεων των πεζών και αφετέρου από τον
σχεδιασμό του προγράμματος σηματορύθμισης του κόμβου.
γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι συστάσεις και απαιτήσεις του Παραρτήματος IV«Σχεδιασμός
προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης με κριτήριο την ενίσχυση της εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 6 του Κ.Ο.Κ.» του Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού «Για τον
καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε
φωτεινούς σηματοδότες».
6.

Χορήγηση λογισμικού και άδειας χρήσεως για τον προγραμματισμό και την
παραμετροποίηση του εξοπλισμού - Σήμανση και γενικές πληροφορίες .

6.1 Οι διατάξεις ηχητικής σήμανσης σηματοδοτημένων διαβάσεων πεζών για άτομα με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ), πρέπει να φέρουν σήμανση CE από τον κατασκευαστή ή τον
εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους και να συνοδεύονται από
τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης, καθώς και προγραμματισμού των
υπόψη διατάξεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εάν είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να
συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική, εκτός εάν διατίθενται στην Αγγλική γλώσσα,.
6.2 Ο Ανάδοχος οφείλει για τις υπό προμήθεια ηχητικές διατάξεις, να χορηγήσει άνευ
προσθέτου αμοιβής στο Δήμο το λογισμικό που διατίθεται από τον Βιομηχανικό Οίκο
παραγωγής για τον προγραμματισμό τους σχετικά με την παραμετροποίησή τους και τον
τρόπο λειτουργία τους, με πλήρη και επίσημη άδεια χρήσης του (License), με το οποίο η
Υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να προβαίνει -κατά το δοκούν- σε τροποποιήσεις,
σε περίπτωση που επιθυμεί να μεταβάλλει τον τρόπο και τις λοιπές παραμέτρους της
λειτουργίας (τόνο του ήχου κ.λ.π.) των εν λόγω διατάξεων. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να
παράσχει πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης του εν λόγω λογισμικού στην Υπηρεσία
του Δήμου, καθώς και πλήρεις οδηγίες για τον προγραμματισμό των παραδοτέων υλικών και
του εξοπλισμού.
6.3 Ο ανάδοχος οφείλει πριν από την λήξη της περιόδου της «δοκιμαστικής
λειτουργίας» να δώσει γραπτή εγγύηση του Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής των
ηχητικών διατάξεων για δύο έτη απρόσκοπτης λειτουργίας (απαλλαγμένης κρυφών
ελαττωμάτων) και να δηλώνει ότι θα παρέχει γι’ αυτές υποστήριξη σε επίπεδο υλικού
και λογισμικού εξοπλισμού επί δέκα χρόνια.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΙTHΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΦΗΣ ΠΕΖΩΝ ΩΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Α/Α
1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Κομβίο

πίεσης/αφής

στην

ΝΑΙ

κάτω

πλευρά

ΟΧΙ

της

συσκευής
2

Δόνηση κομβίου πίεσης/αφής

3

Κλάση μόνωσης ΙΙ

4

Μηχανική αντοχή κλάσης ΙΚ08

5

Προστασία κατηγορίας ΙΡ55

6

Οι ήχοι θα εκπέμπονται είτε από ενσωματωμένο
ηχείο

στη

συσκευή

είτε

από

εξωτερικά

συνδεδεμένα ηχεία
7

Βέλος καθοδήγησης κατεύθυνσης πορείας χρήστη

8

Παραγωγή σύντομου ηχητικού σήματος κατά την
ενεργοποίηση κλήσης της διάταξης από το κομβίο
πίεσης/αφής

9

Δυνατότητα

προγραμματισμού

των

τεχνικών

χαρακτηριστικών του παραγόμενου ήχου για τα
σήματα¨ διέλευσης¨ και ¨εντοπισμού¨
10

Δυνατότητα

αυτόματης

αυξομείωσης

της

προκαθορισμένης έντασης βάσει του επιπέδου
θορύβου του περιβάλλοντος
11

Δυνατότητα εφαρμογής νυχτερινού προγράμματος

12

Δυνατότητα
εφαρμογής

ενεργοποίησης
στο

κινητό

ή

μέσω

bluetooth,

άλλης

ανάλογης

τεχνολογίας
13

Ηχητική αναγγελία ηχογραφημένου μηνύματος
Αλεξ/πολη

01-10- 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση
ειδικών συστημάτων ηχητικής
σήμανσης για άτομα με προβλήματα
όρασης ¨

Αρ. Μελ.: 119 / 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα αποτελεί τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων για την ¨ Προμήθεια και
τοποθέτηση ειδικών συστημάτων ηχητικής σήμανσης για άτομα με προβλήματα
όρασης ¨.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:





του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016)
Δημόσιες Συμβάσεις Εργων ,
Προμηθειών, και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
του Ν. 3463/2006 –ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει έως σήμερα.
Του Ν. 4555/2018 ¨ Πρόγραμμα Κλεισθένης I- Εφαρμογή άρθρων 203-207 ¨ ( ΦΕΚ
Α΄133/19-07-.2018)

Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Η Σύμβαση
β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Ο Προϋπολογισμός της προσφοράς του αναδόχου

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατά την εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α.
ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς την προμήθεια τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου
Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 5ο: Παράδοση της προμήθειας
Τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στους κόμβους
φωτεινών σηματοδοτών που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή σε διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι εντός
αυτού του διαστήματος ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση εγκατάσταση – σύνδεση των
μηχανημάτων καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και παράδοση τους σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ή των τυχόν
χορηγηθεισών παρατάσεων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 206 του

Ν.4412/2016. Για κάθε υπέρβαση της προμήθειας αυτής, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με
το άρθρο 207 του Ν.4412.
O Δήμος Αλεξανδρούπολης διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της ανάθεσης κατά
ποσότητα που υπολογίζεται ως ποσοστό 15% επί του ποσού μειοδοσίας της προμήθειας,
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ δεσμεύεται στην αγορά
ολόκληρης της προϋπολογιζόμενης ποσότητας ή στην αγορά όλων των ειδών, σύμφωνα με
το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο: Ποιότητα υλικών
Τα υλικά από τα οποία θα αποτελείται η προμήθεια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας
καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες και ελαττώματα και να πληρούν τους όρους της
αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης.
Σε περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που
αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένο είδος, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση
του είδους εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος
Αλεξανδρούπολης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη των
υλικών αυτών άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως.
Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν σήμανση και πιστοποίηση CE, όπου αυτό είναι
δυνατόν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της μελέτης.
Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, ισχύουν ανάλογα µε την περίπτωση όσα
ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Όλα τα προσκοµιζόµενα είδη θα είναι
σύμφωνα με όσα τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία καθορίζουν, σύγχρονα, καινούργια,
άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές και θα συνοδεύονται από
όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα
προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Άρθρο 7ο: Υποβολή προσφορών – ανάδειξη αναδόχου
Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για τα συγκεκριμένα είδη, όπως αυτά
αναλύονται στις Τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει περίοδο
εγγύησης για δύο έτη από την ηµεροµηνία παράδοσης.
Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της ημέρας
της ανακοίνωσης. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ’
όλη τη διάρκεια της προμήθειας και της σύμβασης.
Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
- Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία παράδοσης
και τοποθέτησης. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται από τον προμηθευτή και όχι από τους
κατασκευαστές.
- Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται για 10ετή τουλάχιστον υποστήριξη της συντήρησης, της
επισκευής και της επάρκειας των ανταλλακτικών.

Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του προμηθευτή
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως ή αναπροσαρμογής τιμών.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του δεν τελούν σε σχέση προστήσεως με τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων και ευθυνών του, φροντίζει για την
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή
πρώτων βοηθειών προς αυτούς και δεν δικαιολογείται για την άγνοια του χώρου. Επίσης,
ευθύνεται προσωπικά αυτός μόνο – Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως
κάθε ευθύνης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
προμήθειας - εγκατάστασης ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως
προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
O ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του, για την
καταβολή των εισφορών στους οικείους οργανισμούς και για την τήρηση των διατάξεων της
Εργατικής Νομοθεσίας.

Στην αξία των προμηθευόμενων υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι νόμιμες
προβλεπόμενες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα
προβλήματα που προέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοσμένος
ανάλογα.

Άρθρο 10ο: Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσό
530,00 € χρονικής διάρκειας δύο ετών. Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει
συνολικά, σύμφωνα µε τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Άρθρο 11 : Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβασης Προθεσμίας
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δεν αναγνωρίζεται στον προμηθευτή παράταση της πιο πάνω προθεσμίας λόγω ισχυρισμού
άγνοιας των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα παραδοθεί η προμήθεια. Μπορούν να
χορηγηθούν παρατάσεις της πιο πάνω προθεσμίας μόνο για ειδικούς λόγους, μετά από
σχετικές αιτιολογημένες αιτήσεις του προμηθευτή. Η αίτηση του προμηθευτή για παράταση
πρέπει να υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης. Η
παράταση χορηγείται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας ή των τυχόν
παρατάσεων, και εφ΄ όσον αυτό προέρχεται από υπαιτιότητα του προμηθευτή, επιβάλλεται
από το Δήμο Αλεξανδρούπολης πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του Ν.4412/2016).
Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 12ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του ΦΠΑ με
τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Στο ποσό της πληρωμής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες
τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

Άρθρο 13ο: Πληρωμές
Η πληρωμή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.
4412/2016, μετά το πέρας της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης –
εγκατάστασης των ειδών και παράδοσης των εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική
λειτουργία), με το παραστατικό που θα εκδώσει ο προμηθευτής και με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά
και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Άρθρο 14ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής και καμία
αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση για επιπλέον καταβολή
αποζημίωσης. Η προσφερόµενη τιµή θα συµπεριλαµβάνει και το κόστος µεταφοράς και

εγκατάστασης – σύνδεσης – δοκιμών με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών
Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι τυχούσες διαφορές που θα εμφανισθούν κατά
την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αλεξ/πολη
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