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ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΠΗΚΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

  



 

 

   

 

 

Τα οχήματα θα φέρουν σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Θα αξιολογείται θετικά κάθε χαρακτηριστικό ή τεχνολογία του προσφερόμενου προϊόντος (όχημα) πλέον των 

απαιτούμενων, αν κριθεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται. 

 

 

2.1.1. TMHMA 1  – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ (3 τεμάχια) 

 

Τα προτεινόμενα Ηλεκτροκίνητα Επιβατικά οχήματα θα χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την 

μεταφορά προσωπικού σε προγραμματισμένες επισκέψεις, εργασίες, αυτοψίες, ανάλογα με τις εκάστοτε 

υποχρεώσεις όπως αυτές θα προγραμματίζονται από το Γραφείο Κίνησης που θα εκδίδει το σχετικό εβδομαδιαίο 

Πρόγραμμα Εργασιών για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά (Διαστάσεις – Βάρος) του 

Επιβατικού Οχήματος,  θα πρέπει να είναι τα εξής: 

   

Συνολικό μήκος:  4,1 m ±10%     

Συνολικό πλάτος:  >=1,7m   

Συνολικό ύψος:  >=1,5 m   

Μπαταρία Ιόντων Λιθίου:   >=50 

KWh/400V 

  

Χωρητικότητα Χώρου Αποσκευών:  >=350 lt   

Αυτονομία: κατά WLTP >=300 km    

Μέγιστη ταχύτητα:  >=150 km/h   

Γενικές Απαιτήσεις: Το όχημα θα είναι κλειστού μεταλλικού 

αμαξώματος, ελαφρού τύπου, ηλεκτροκίνητο, με κίνηση στους 

δύο τροχούς (4X2), ικανό να κινείται με ευκολία εντός δρόμου. 

Θα είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και 

αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο 

εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά.  

   

Το μικτό φορτίο να είναι   <=1.950 kgr    

Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά 

κατασκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να πληρούν τις 

υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η σύννομη 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα. Το πλαίσιο θα είναι απολύτως 

καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι έτσι 

κατασκευασμένο ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις όπως 

   



 

 

   

κάμψη, κρούση, στρέψη κλπ. Επιθυμητό είναι να φέρει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) αστέρια κατά EURONCAP. Το πλαίσιο 

θα φέρει πλήρεις τροχούς μετά ελαστικών, κατάλληλου 

αριθμού και διαστάσεων.  

Ο εξωτερικός χρωματισμός του οχήματος θα είναι λευκός.    

Θάλαμος Επιβατών: Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ' 

ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει τέσσερις (4) πλευρικές θύρες 

και μία (1) χώρου αποσκευών για καλύτερη πρόσβαση.  

Θα διαθέτει κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό.  

Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα 

οδηγού – συνοδηγού με προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 

Για κάθε ένα κάθισμα θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας με 

πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού 

δύναμης. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση μη 

ασφάλισης και απασφάλισης ζωνών ασφαλείας οδηγού και 

συνοδηγού. 

   

Στο πίσω μέρος θα φέρει κάθισμα, διαιρούμενο (1/3 -2/3), για 

τρεις (3) επιβάτες με αντίστοιχα προσκέφαλα τα οποία θα είναι 

ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.  

Θα υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Θα φέρει 

οπτική και ηχητική προειδοποίηση απασφάλισης ζωνών 

ασφαλείας πίσω θέσεων. 

   

Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους 

μετωπικούς και πλευρικούς οδηγού και συνοδηγού καθώς και 

αερόσακους τύπου κουρτίνας. 

   

Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής 

ψυχρού αέρα με σύγχρονο σύστημα αυτόματου κλιματισμού, 

τα οποία θα εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και 

άνετη εσωτερική θερμοκρασία.  

Θα φέρει σύστημα multimedia με θύρες USB και Bluetooth 

εγκατεστημένο από το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και 

ηχοσύστημα με τέσσερα (4) τουλάχιστον ηχεία. 

   

Χωρητικότητα: Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών θα 

είναι, μετρούμενη με όρθια την δεύτερη σειρά καθισμάτων και 

μέχρι την εταζέρα:. 

>=350 λίτρα   

Σύστημα Διεύθυνσης: Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος 

θα είναι αριστερής διάταξης και θα φέρει ηλεκτρικά 

υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο 

καθ’ ύψος και βάθος. 

   

Σύστημα Μετάδοσης: Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι 

αυτόματο  
   

Σύστημα Πέδησης: Το σύστημα πέδησης θα περιλαμβάνει πέδη 

πορείας και στάθμευσης και θα φέρει αεριζόμενα δισκόφρενα 

   



 

 

   

εμπρός & απλά δισκόφρενα πίσω.  

Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών 

A.B.S., σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (ASR), σύστημα 

Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) και αυτόματη ενεργοποίηση των 

αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης.  

Επιθυμητό είναι και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον ηλεκτρονικό 

βοηθητικό σύστημα πέδησης. 

Τροχοί: Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς κατασκευασμένους 

από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων  16’’  

στον εμπρός και στον πίσω άξονα.  

Θα φέρει σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και κιτ 

προσωρινής επισκευής ελαστικού (ηλεκτρική αντλία αέρα κτλ) 

ή/και προσωρινή ρεζέρβα. 

   

Ηλεκτρικός Κινητήρας: Το όχημα θα είναι υποχρεωτικά αμιγώς 

ηλεκτρικό (δεν θα φέρει κινητήρα εσωτερικής καύσης).  

   

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με σύγχρονο 
ηλεκτροκινητήρα μέγιστης καθαρής ισχύος  

>=100 KW   

Η μεγίστη ροπή θα είναι. >=250 Nm   

Ηλεκτρικό Σύστημα: Το ηλεκτρικό σύστημα των υπολοίπων 

συστημάτων του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη 

λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου.  

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με immobilizer, πρίζα USB, 

ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω και ηλεκτρομαγνητικές 

κλειδαριές με τηλεχειριστήριο και εσωτερικό διακόπτη. 

   

Συστοιχία Μπαταριών: Οι μπαταρίες να είναι ιόντων λιθίου, 

τάσεως  400 V και ενέργειας  .  

>=50 KWh   

Η αυτονομία του οχήματος να είναι κατά WLTP >=300 km   

μέγιστη ταχύτητα αυτού να είναι  >=150Km   

Nα δοθεί ο αριθμός των μπαταριών    

Το όχημα να φέρει ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) ισχύος 

τουλάχιστον 11Kw. Μέσω αυτού και από επιτοίχιο φορτιστή 

ισχύος τουλάχιστον 11Kw και σε κατάσταση φόρτισης Mode 3 

να επιτυγχάνεται φόρτιση αυτονομίας τουλάχιστον 200km 

εντός 3 ωρών περίπου Να υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης από 

0 - 100% της ενέργειας της μπαταρίας εντός 75 min από 

ταχυφορτιστή DC ισχύος 100KW. 

   

Επιδόσεις : Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα πρέπει υποχρεωτικά 

και επί ποινής αποκλεισμού να ικανοποιεί τις παρακάτω 

επιδόσεις: 

   

• Μεγίστη ταχύτητα:  >=150 

χλμ./ώρα 

  

• Αυτονομία:. κατά WLTP >= 300 χλμ   

• Εκπομπές C02:  0 g/km   

Ασφάλεια: Τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με όλα τα 

προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη 

   



 

 

   

ατυχημάτων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις 

ως ακολούθως: 

• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης 

με νυχτερινή λειτουργία, αναγνώριση πεζού & ποδηλάτη 

   

• Σύστημα προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης    

• Προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας 

απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση της 

άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση 

   

• Ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής 

οδηγού 

   

• Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (όριο 

ταχύτητας, STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α) 

   

Τα συστήματα χειρισμού των οχημάτων θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε να 

προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και 

ειδικότερα: 

   

• Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά 

και αναγνωρίσιμα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. 

   

• Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί 

συμπληρωματικούς κινδύνους. 

   

Εκπαίδευση – επίδειξη λειτουργίας: Μετά την παράδοση των 

οχημάτων και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από 

κοινού, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την 

επίδειξη της λειτουργίας των οχημάτων και την εκπαίδευση του 

προσωπικού, οδηγών και τεχνικών στην έδρα της Υπηρεσίας. Τα 

οχήματα πρέπει να παραδοθούν με τα παρακάτω 

παρελκόμενα: 

   

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να 

προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, κ.ά. 

   

• Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας του οχήματος). 

   

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.    

• Τρίγωνο βλαβών.    

• Καλώδιο μετατροπής που θα πρέπει να μπορεί να φορ-

τίσει από οποιαδήποτε συμβατική μονοφασική πρίζα σούκο, με 

ρυθμό που να επιτρέπει τη φόρτιση από επίπεδο 0% σε τουλά-

χιστον 100 km αυτονομία σε περίπου 10 ώρες. Το καλώδιο φόρ-

τισης του κάθε οχήματος φορτίζει από οποιαδήποτε συμβατική 

πρίζα σούκο 8 A. 

   

• Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή 

και καλή λειτουργία των οχημάτων.  

   



 

 

   

• Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από 

την αρμόδια υπηρεσία κλπ) για την καταχώρηση και την έκδοση 

της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

   

Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:    

- Λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών 

του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλ-

ληλα με προς το έδαφος 

   

- Πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

χρώματος πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός 

κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (όχι συμβατικός) 

   

- Ένδειξη και στις δύο (2) εμπρόσθιες πλαϊνές πλευρές 

του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην ο-

ποία ανήκει 

   

- Πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης « Αντ. 

Τριτσης» και στις δυο πλευρές 

   

- Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλ-

ληλα επεξεργασμένα για την προστασία τους από οξειδώσεις.  

   

Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση:  Προς απόδειξη 

της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά 

οφείλει να καταθέσει: 

   

• εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για το πλήρες 

όχημα  

(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε ο-

ποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς κα-

μία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προβλεπόμενη συ-

ντήρηση( services), την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασ-

δήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χει-

ρισμό) . 

>= δύο (2) ε-

τών 

  

• εγγύηση βαφής  >=3 έτη α   

• εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστασίας. >= 12   

• εγγύηση μπαταρίας κίνησης διάρκειας οκτώ (8) ετών ή 

160.000 km (όποιο παρέλθει πρώτο). 

   

•  λίστα με τις πωλήσεις επιβατικά ηλεκτρικά οχήματα 

στην Ελλάδα του ίδιου κατασκευαστή κατά την τελευταία τριε-

τία (2022-2020).. 

   

 • Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιό-

τητας του προμηθευτή κατά ISO 9001.. 

   

 Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του 

προμηθευτή κατά ISO 14001.. 

   

Παράδοση Οχήματος: Η τελική παράδοση του οχήματος θα 

γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

<=8 μήνες   



 

 

   

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  Ο 

χρόνος παράδοσης από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.. 

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και 

άδεια κυκλοφορίας 
   

  



 

 

   

 

2.1.2. ΤΜΗΜΑ 2  – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (2 τεμάχια) 

 

Το Προτεινόμενο Όχημα θα χρησιμοποιείται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για τη μεταφορά εργαλείων και υλικών 

σε περιπτώσεις που απαιτείται η μεταφορά των συνεργείων του Δήμου για εργασίες συντήρησης ή επισκευές. Τα 

προς προμήθεια οχήματα θα συμβάλουν στην ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου και στην αποδοτικότερη 

λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας. 

Βασικό χαρακτηριστικό του προτεινόμενου Οχήματος πρέπει να είναι η ευελιξία και το μικρό μέγεθος, δεδομένα 

τα οποία θα βοηθήσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου και τα εξωτερικά τους συνεργεία στον ορθότερο δυνατό 

προγραμματισμό των εργασιών τους. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης: Το πλαίσιο 

πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ει-

δικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μο-

ντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με ακτίνα 

στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, 

ώστε να συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επί-

σης το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης 

παραμόρφωσης και πλευρικές μπάρες ασφαλείας 

στις πόρτες. Επιθυμητό να έχει αξιολογηθεί με αση-

μένιο βραβείο από το EURO NCAP. 

   

Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής κατασκευής από χάλυβα 

υψηλής ποιότητας, ώστε να μην δέχεται στρέψεις και 

μηχανικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή. Το 

πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την α-

ντοχή του πλαισίου. Το πλαίσιο θα διαθέτει δύο θύ-

ρες για την καμπίνα του οδηγού (οδηγού - συνοδη-

γού).  

   

Θα υπάρχει δυνατότητα για μεταφορά τουλάχιστον 
δύο ατόμων (οδηγός και συνοδηγός επιθυμητό δύο 
συνοδηγοί). 

   

Στον χώρο φόρτωσης θα υπάρχουν μία συρόμενη 

πλαϊνή πόρτα και μία πίσω πόρτα με υαλοστάσιο 

θερμαινόμενο, δίφυλλη, ανοιγόμενη στο πλάι κατά 

180ο. 

 Η καμπίνα του οδηγού θα διαχωρίζεται από τον 

χώρο φόρτωσης με ειδικό διαχωριστικό στο οποίο ό-

μως θα υπάρχει άνοιγμα επικοινωνίας των δύο χώ-

ρων. Στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης θα υπάρχει 

επένδυση από σκληρό πλαστικό.  

Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι μονωμένος 

(σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με κατάλληλο υ-

λικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα 

έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό υ-

λικό.  

   



 

 

   

Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος 

του θαλάμου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης 

καθ’ ύψος και βάθος ώστε να είναι δυνατή η άνετη 

οδήγηση από τους οδηγούς. Θα φέρει χειριστήρια 

ρύθμισης των διαφόρων συστημάτων όπως ηχητικό, 

οθόνης πολλαπλών λειτουργιών, κ.α. 

Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος θα προ-

κύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του κατα-

σκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προ-

διαγραφές. Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα 

είναι: 

   

Το συνολικό μήκος οχήματος 5.000 mm±10%   

Το συνολικό πλάτος οχήματος με τους καθρέπτες α-

νοιγμένους 

2.200 ±5%mm   

Το συνολικό ύψος οχήματος 2.000 mm±5%mm   

Το μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης >=2.500 mm   

Το μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης 1.700 mm±5%mm   

Ύψος φόρτωσης από το έδαφος <=550 mm   

Ύψος φόρτωσης από το δάπεδο μέχρι την οροφή 1.400 mm±10%   

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης >=5,5 m3   

Μικτό βάρος του οχήματος 3,0 τόνων±10%   

Ωφέλιμο φορτίο >=1,1 τόνων   

Ακτίνα κύκλου στροφής στους τροχούς <=6,50m   

Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνη-

τικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό κλείδωμα 

και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος ηλεκτρο-

κίνητοι και θα υπάρχει Immobilizer τελευταίας τεχνο-

λογίας. Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανε-

μοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή πα-

ρόμοιου τύπου ασφαλείας. 

   

Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, ρυθμιζό-

μενα, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. δερ-

ματίνη) μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρί-

ζεται. Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα 

κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και ζώνες ασφα-

λείας τριών σημείων. Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυ-

μένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κι-

νητά πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα. 

   

Θα υπάρχει υποχρεωτικά αερόσακος οδηγού, συνο-

δηγού. Επιπλέον αερόσακοι θα αξιολογηθούν θετικά 

όπως επίσης και κάθε μέσο ή τεχνολογία πέραν των 

απαιτούμενων που αυξάνουν την ασφάλεια των επι-

βαινόντων.  

Θα πρέπει να υπάρχουν δύο ηλεκτρικοί υαλοκαθαρι-

στήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμε-

νης) στο μπροστινό μέρος του οχήματος και ο θάλα-

μος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συ-

νοδηγού, εσωτερικό καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρι-

κούς καθρέπτες (αριστερά, δεξιά), 

   



 

 

   

αναδιπλούμενους, ευρυγώνιους. 

Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα τα α-

παραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφα-

λής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προ-

ειδοποίηση (με βομβητή και φως κινδύνου) για τυ-

χόν βλάβη σε συστήματά του.  

Ενδεικτικά θα πρέπει να υπάρχει ταχύμετρο, ένδειξη 

εξωτερικής θερμοκρασίας, κ.α 

   

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμαν-

σης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη 

θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, εργοστασιακό σύ-

στημα ψύξης (A/C air-condition) ή σύστημα αυτόμα-

του κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη-αερισμός), με τα 

απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, εσωτε-

ρικό φωτισμό στον θάλαμο οδήγησης και στον χώρο 

φόρτωσης, ψηφιακό ράδιο-ΜΡ3, κεραία και ηχεία 

(πλήρης εγκατάσταση, έτοιμο για χρήση) με χειρι-

στήρια στο τιμόνι και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θα-

λαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς (έστω και αν δεν αναφέ-

ρονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη προμή-

θειας). 

   

Το κάθε όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί 

και με τα κατωτέρω παρελκόμενα :  

   

α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας 

(tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με όλα τα 

εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού) ή κιτ επι-

σκευής τροχού.  

   

β) Σειρά συνήθων εργαλείων.    

γ)  Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά 

την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου 

   

δ)  Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.     

ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον 

Κ.Ο.Κ. 

   

στ) Εγχειρίδια και έντυπα, με οδηγίες για την χρήση, 

συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχή-

ματος (κινητήρα, πλαίσιο κλπ), μεταφρασμένα στην 

Ελληνική και επίσης εύχρηστο κατάλογο ανταλλακτι-

κών για τον κινητήρα, πλαίσιο κλπ. 

   

Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των ορ-

γάνων του εξοπλισμού ασφαλείας, ενδεικτικών λυ-

χνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κον-

σόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επι-

πλέον ανέσεις που διαθέτει ο θάλαμος οδήγησης και 

ο χώρος φόρτωσης και οι οποίες θα προσμετρηθούν 

στην αξιολόγηση του οχήματος. Με τις προσφορές 

που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να 

δοθούν απαραίτητα, τα τεχνικά στοιχεία και οι πλη-

ροφορίες που ζητούνται για το πλαίσιο, όπου 

   



 

 

   

υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πλη-

ροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος.    

 Ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.    

 Διαστάσεις πλαισίου.    

 Μεταξόνιο-μετατρόχιο.    

 Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό 

βάρος. 

   

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με τον θά-

λαμο οδήγησης. 

   

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο.    

 Χωρητικότητα φόρτωσης.    

Κινητήρας: Ο κινητήρας θα είναι ηλεκτρικός, ισχύος 

μετρούμενη κατά CEE, σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ 

που ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

>= 100 kW   

Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι  

Θα αξιολογηθεί θετικά αν η ροπή στρέψης είναι όσο 

το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες στροφές 

του κινητήρα και παραμένει σταθερή στο μεγαλύ-

τερο δυνατό εύρος στροφών.  

>=250 Nm   

Σύστημα Μετάδοσης-Κιβώτιο ταχυτήτων-Συμπλέ-
κτης-Διαφορικό: 

   

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι αυτόματο.    

Σύστημα Πέδησης:    

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει από-

λυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, προσφέροντας 

ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραί-

τητα δύο κυκλωμάτων, με υποβοήθηση σύμφωνα με 

τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και με-

ταγενέστερες).  

Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύ-

στημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε όλους 

τους τροχούς (ABS) σε συνδυασμό με σύστημα ηλε-

κτρονικής κατανομής πέδησης (EBD ή αντίστοιχο). 

   

Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με επενέργεια σε όλους 

τους τροχούς και το κάθε όχημα θα διαθέτει αεριζό-

μενα δισκόφρενα στους εμπρός τροχούς και δισκό-

φρενα στους πίσω τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρα-

κόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής 

αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται 

την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος 

πέδησης. Θα υπάρχει σύστημα πέδησης στάθμευσης 

(χειρόφρενο), που θα είναι ικανό να ασφαλίζει το ό-

χημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχι-

στον 10%.  

   

Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το    



 

 

   

περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα 

θα πρέπει να φέρει κάθε σύστημα, που την ημερο-

μηνία του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικό από 

την ισχύουσα νομοθεσία έστω και αν δεν αναφέρε-

ται στην παρούσα μελέτη... 

Επιπρόσθετα συστήματα που βοηθούν στην ασφαλέ-

στερη οδήγηση όπως π.χ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγ-

χου ευστάθειας ESC, υποβοήθηση φρένων στο από-

τομο φρενάρισμα EBA, σύστημα υποβοήθησης εκκί-

νησης στην ανηφόρα HAS, κ.α θα ληφθούν θετικά υπ’ 

όψιν 

   

Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης πλήρως και να 

δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

   

Σύστημα Διεύθυνσης:    

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το 

τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήμα-

τος, θα διαθέτει οπωσδήποτε υποβοήθηση, με σύ-

στημα αυτόματης επαναφοράς και θα είναι ρυθμιζό-

μενο. 

   

Άξονες – Αναρτήσεις – Ελαστικά:    

Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανο-

ποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές οδη-

γίες. Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήμα-

τος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργα-

λείων κλπ), δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά 

για το πλαίσιο. Τόσο οι άξονες όσο και τα ημιαξόνια, 

μειωτήρες κλπ θα πρέπει να είναι γνήσια του εργο-

στασίου κατασκευής (όχι απομιμήσεις). 

   

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατα-

σκευής, από τα πλέον εξελιγμένα και ευρέως χρησι-

μοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραί-

τητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή και 

αποτελεσματική κίνηση, του οχήματος υπό δυσμε-

νείς συνθήκες με πλήρες φορτίο. 

   

To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ι-

σχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες, με ελα-

στικά επίσωτρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, 

ακτινωτού τύπου (radial), νέας τεχνολογίας 

(tubeless), σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές ο-

δηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημέ-

νος σταθερά σε κατάλληλη θέση στο πλαίσιο του ο-

χήματος. Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευα-

στής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, διαστά-

σεις κλπ) των αξόνων και αναρτήσεων καθώς και όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία των ελαστικών. 

   



 

 

   

Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση:    

Το κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλε-

κτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, τους α-

παραίτητους προβολείς και φωτιστικά σώματα, κα-

θώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό σύστημα 

όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει. 

   

Θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευτής των 12 V, με ε-

παρκή χωρητικότητα, κατάλληλος για την ομαλή λει-

τουργία των υποσυστημάτων, που θα είναι κλειστού 

τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης (Maintenance 

Free Battery), τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλ-

ληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς 

και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο - συντήρηση. 

Ο συσσωρευτής θα παρέχει την τάση ηλεκτρικού κυ-

κλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες μονωμέ-

νες και προστατευμένες καλωδιώσεις του οχήματος. 

   

Στην καμπίνα των επιβατών και του χώρου φόρτισης 

, θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα 

στην οροφή ή στις πλευρές του αμαξώματος, που θα 

εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό. Επίσης θα 

διαθέτει επαρκώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου. 

   

Συστοιχία μπαταριών κίνησης:    

Οι μπαταρίες να είναι ιόντων λιθίου, τάσεως  400 V 

και ενέργειας τουλάχιστον 75 KWh.   

   

Η αυτονομία του οχήματος να είναι τουλάχιστον 
300 km κατά WLTP  

   

και η μεγίστη ταχύτητα αυτού να είναι τουλάχιστον  
130 km/h. 

   

Να υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης από 0 - 100% της 

ενέργειας της μπαταρίας εντός περίπου 2 ωρών από 

ταχυφορτιστή DC ισχύος 50KW. 

   

Το όχημα να φέρει ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) ι-

σχύος τουλάχιστον 11Kw. Μέσω αυτού και από επι-

τοίχιο φορτιστή ισχύος τουλάχιστον 11Kw και σε κα-

τάσταση φόρτισης Mode 3 να επιτυγχάνεται φόρτιση 

αυτονομίας τουλάχιστον 200km εντός 4,5 ωρών πε-

ρίπου.  

Το όχημα θα συνοδεύεται από καλώδιο φόρτισης 

Mode 2 από πρίζα με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

εντάσεως έως 16Α.  

   

Βαφή    

Τα οχήματα θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντι-

διαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που 

θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής 

και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγ-

χρονα οχήματα. Το χρώμα των οχημάτων θα είναι 

λευκό.  

   

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιμετρικής κίτρινης 

λωρίδας πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή με 

   



 

 

   

κεφαλαία γράμματα και στις δύο (2) πλευρές του 

κάθε οχήματος της επωνυμίας της υπηρεσίας στην ο-

ποία ανήκει-καθώς και πινακίδας του προγράμματος 

χρηματοδότησης « Αντ. Τριτσης» και στις δυο πλευ-

ρές, με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου.  

Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί 

να γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει 

πριν την παραλαβή των οχημάτων. 

   

Εγγύηση καλή λειτουργίας    

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα 

 (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπό-

μενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Α-

γοραστή, την προβλεπόμενη συντήρηση( services), 

την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 

βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό 

χειρισμό) . 

>= δύο (2) ετών   

Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση      

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευ-

τής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

   

 εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 

δύο (2) ετών για το πλήρες όχημα  

(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προ-

βλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επι-

πλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προ-

γραμματισμένη συντήρηση (services), την α-

ντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 

βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης 

σε κακό χειρισμό).  

>= δύο (2) ε-

τών 

  

 εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστα-

σίας  

>= δύο (2) ε-

τών 

  

 εγγύηση μπαταρίας κίνησης διάρκειας  >= οκτώ (8) ε-

τών ή 160.000 

km όποιο πα-

ρέλθει 

πρώτο. 

  

 Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποι-

ότητας του προμηθευτή κατά ISO 9001  

   

 Αντίγραφο πιστοποιητικού δια-σφάλισης 

ποιότητας του προ-μηθευτή ISO 14001.. 

   

  Λίστα με τις πωλήσεις παρόμοιων μικρών η-

λεκτρικών φορτηγών κλειστού τύπου στην 

Ελλάδα του ίδιου κατασκευαστή κατά την τε-

λευταία τριετία (2022-2020).. 

      

Παράδοση Οχήματος    

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα    



 

 

   

του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμη-

θευτή.  

Ο χρόνος παράδοσης από την υπογραφή της σχετι-

κής σύμβασης 

<= οχτώ (8) μήνες   

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφο-

ρίας και άδεια κυκλοφορίας. 

   

Επιπρόσθετος εξοπλισμός.    

Κάθε όχημα θα συνοδεύεται από:    

Έναν (1) επιτοίχιο φορτιστή (δεν απαιτείται εγκατά-

σταση από τον προμηθευτή) ισχύος 11 Kw, τριφα-

σικό, 3Χ16Α, με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο κα-

λώδιο μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων. Θα έχει δείκτη 

προστασίας έναντι σκόνης και υγρασίας τουλάχιστον 

IP54 και δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας του-

λάχιστον ΙΚ10. Το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 12 kg. 

   

 

  



 

 

   

 

2.1.3. ΤΜΗΜΑ 3  – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (1 τεμάχια) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το προς προμήθεια όχημα προορίζεται για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας και ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές, φορ-

τώσεις, καθαρισμούς και συντήρηση έργων.. 

   

Το ηλεκτρικό μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει 

να είναι αρθρωτού τύπου με μικρές διαστάσεις.  

   

Το μηχάνημα θα είναι καινούργιο και προηγμένης τεχνο-

λογίας. Θα τηρεί πλήρως την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νο-

μοθεσία. Θα πρέπει να διασφαλίζει ευελιξία κινήσεων, 

ευκολία χειρισμών και να είναι κατάλληλο και για σημεία 

της πόλης με δύσκολη πρόσβαση.  

   

Σε μήκος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 270 εκ. και σε πλά-

τος θα πρέπει να είναι μικρότερο από 130 εκ.  

   

Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αρθρωτό, ισχυ-

ρής κατασκευής 

   

Η θέση του χειριστή θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση πε-

ρίπου του μηχανήματος προκειμένου ο χειριστής να έχει 

πλήρη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις για καλύ-

τερη χρήση καθώς και για θέματα ασφάλειας. 

   

Θα πρέπει να διαθέτει κλειστή καμπίνα, άνετο ρυθμιζό-

μενο κάθισμα με ζώνη ασφάλειας, καθώς και φάρο εργα-

σίας. Το μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να φέ-

ρει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες συνεχούς ρεύματος, τρο-

φοδοσίας 48V, ικανής ισχύος (τουλάχιστον 8 kW συνολικά 

και οι δύο), οι οποίοι να είναι πλήρως συμβατοί  με τις 

τρέχουσες  οδηγίες της Ε.Ε.  

   

Οι 2 κινητήρες θα δίνουν κίνηση στις αντλίες του μηχανή-

ματος, οι οποίες αντίστοιχα θα δίνουν ισχύ σε όλες τις κι-

νήσεις του μηχανήματος (πορεία, τιμόνι, μπούμα, παρελ-

κόμενο εργασίας κλπ). 

   

Η κίνηση πορείας θα είναι με υδραυλικούς κινητήρες 

στους 4 τροχούς   

   

η τελική ταχύτητα πορείας  του  μηχανήματος >=40km/h   

Θα πρέπει να φέρει τέσσερις ομοδιάστατους τροχούς, για 

μέγιστη ευελιξία  κινήσεων  οι  οποίοι  θα έχουν μεγάλη 

διάμετρο (26" και άνω), ώστε να μπορούν να κινούνται σε 

ανώμαλα εδάφη καθώς και να υπερβαίνουν  εμπόδια. 

   

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να διαθέτει 2 

πεντάλ επιλογέα κατεύθυνσης: το δεξί πεντάλ θα είναι για 

την κίνηση προς τα εμπρός και το αριστερό πεντάλ  θα εί-

ναι για την κίνηση προς τα πίσω. Η πίεση του πεντάλ προς 

   



 

 

   

την αντίθετη κατεύθυνση της εκάστοτε κίνησης, θα προ-

καλεί το φρενάρισμα του μηχανήματος.    

Το μηχάνημα  θα  πρέπει  να  έχει σύστημα τετρακίνησης 

για καλύτερη πρόσφυση σε χωμάτινες επιφάνειες και με-

γαλύτερη ευκολία στην σε πεζοδρόμια κ.λπ., καθώς και 

σύστημα δυναμικής σύμπλεξης (κατόπιν επιλογής από 

τον χειριστή), για ομοιόμορφη ταχύτητα περιστροφής των 

τροχών της ίδιας πλευράς, ούτως ώστε να έχουν καλύτερη 

πρόσφυση και να απεμπλέκεται το μηχάνημα σε περί-

πτωση που κολλήσει σε δύσκολο έδαφος. 

   

Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει υδραυλικό σύστημα 

διεύθυνσης με έναν κεντρικό κύλινδρο που επενεργεί 

στην άρθρωση του πλαισίου και με ένα τιμόνι το οποίο θα 

βρίσκεται στην καμπίνα, στο κέντρο του μηχανήματος.. 

   

Για λόγους ευελιξίας, η ακτίνα στροφής του μηχανήματος 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,1 μέτρα 

   

Το σύστημα πέδησης του μηχανήματος θα πρέπει να είναι 

υδραυλικό και θα διαθέτει επίσης σύστημα ανάκτησης ε-

νέργειας για λόγους αύξησης της αυτονομίας. . 

   

Θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης (χειρόφρενο) 

πολλαπλών δίσκων, το οποίο θα ενεργοποιείται ηλε-

κτρικά 

   

Η καμπίνα θα έχει περιμετρικά προστατευτικούς υαλοπί-

νακες. Επίσης θα φέρει κλωβό προστασίας έναντι ανα-

τροπή (ROPS) και έναντι πτώσης αντικειμένων (FOPS), για 

την καλύτερη προστασία του χειριστή. 

   

Στην καμπίνα θα υπάρχει κονσόλα ελέγχου με  όλα  τα  α-

παραίτητα  κομβία και με ηλεκτρικό χειριστήριο τύπου 

joystick για  όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες της μπού-

μας και του παρελκόμενου εργασίας. Επίσης, οθόνη υ-

γρών κρυστάλλων για όλες τις απαραίτητες ενδείξεις (τα-

χύτητα πορείας, επίπεδο φόρτισης μπαταριών, ωρομε-

τρητής, ένδειξη υδραυλικού φορτίου, ένδειξη παρκόφρε-

νου, ένδειξη υδραυλικού φίλτρου κλπ). 

   

Στην καμπίνα θα υπάρχει επίσης κομβίο ρύθμισης της πα-

ρεχόμενης πίεσης προς τη μπούμα και τον παρελκόμενο 

εξοπλισμό εργασίας, σύμφωνα με την επιθυμία του χειρι-

στή. Περισσότερη πίεση θα αυξάνει την ταχύτητα κίνησης 

της μπούμας, λιγότερη πίεση θα ελαττώνει την ταχύτητα 

κίνησης της μπούμας. 

   

Στο βασικό εξοπλισμό του μηχανήματος θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνονται: 

   

- Επιλογή οικονομικής λειτουργίας (Eco Mode), για 

εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας και 

μεγαλύτερη αυτονομία των μπαταριών. 

-  -  -  



 

 

   

- Σύστημα ευθυγράμμισης της μπούμας, για εύ-

κολη και γρήγορη σύνδεση του παρελκόμενου ε-

ξοπλισμού εργασίας. 

-  -  -  

- Ανακουφιστικές βαλβίδες για την προστασία υ-

περφόρτωσης των υδραυλικών συστημάτων. 

-  -  -  

- Πρόσθια πλάκα ταχυσύνδεσης με όλους τους α-

παραίτητους υδραυλικούς και ηλεκτρικούς ταχυ-

συνδέσμους, για τη γρήγορη σύνδεση του εκά-

στοτε παρελκόμενου εξοπλισμού εργασίας. 

-  -  -  

- 2 προβολείς τύπου LED για εργασία σε συνθήκες 

δυσμενούς φωτισμού. 

-  -  -  

Οι επιδόσεις του μηχανήματος θα πρέπει να είναι οι κα-

λύτερες δυνατές και σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνουν 

τα παρακάτω ελάχιστα όρια: 

   

- Ανυψωτική ικανότητα άνω των 1.200 κιλών (με 

ευθύ πλαίσιο) 

   

- Ύψος ανύψωσης μεγαλύτερο από 2,6 μέτρα    

- Δύναμη ώθησης μεγαλύτερη από 20.000 Ν    

- Το βάρος του μηχανήματος (χωρίς παρελκόμενα) 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.600 κιλά, ώστε να 

μην καταπονεί τα πλακόστρωτα, πλατείες κλπ επι-

φάνειες οδοστρωμάτων. 

   

Σύστημα μπαταριών και φορτιστή: Το μηχάνημα θα είναι 

εφοδιασμένο με μπαταρίες λιθίου Li-Ion ισχύος τουλάχι-

στον,  

>=20 kWh   

προκειμένου να έχει αυτονομία εργασίας .  >=4 ωρών   

Η φόρτιση των μπαταριών θα γίνεται από ενσωματωμένο 

στο μηχάνημα φορτιστή, εντός 7-8 ωρών, από το κοινό δί-

κτυο 230V AC 2ph της ΔΕΗ. Θα υπάρχει επίσης δυνατό-

τητα φόρτισης από ταχυφορτιστή ισχύος 16 kVA, εντός 

μίας με δύο ωρών. 

   

Το μηχάνημα  θα φέρει στον κύριο εξοπλισμό του τα κά-

τωθι  εξαρτήματα: 

   

 Εκχιονιστικό σύστημα με λεπίδα σταθερή πλάτους 

τουλάχιστον 180 εκ. Η λεπίδα θα διαθέτει στο κάτω μέ-

ρος της πλαστική  επικάλυψη  για μεγαλύτερη  αντοχή. 

   

 Αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λί-

τρων.  

Θα διαθέτει αναδευτήρα για την ομοιόμορφη δια-

σπορά του αλατιού και την αποφυγή στερεοποίησής 

του.  

Επίσης , θα διαθέτει ηλεκτρικό έλεγχο λειτουργίας του 

αλατοδιανομέα μέσα από την καμπίνα  του  οδηγού.   

   



 

 

   

Η  δυνατότητα  ρύθμισης  του πλάτους  διασκόρπισης  

αλατιού θα είναι τουλάχιστον από 1μ  ως 7μ. 

 Κάδο – δαγκάνα (τύπου combo) με πλάτος τουλά-

χιστον 130 εκ., όγκου άνω των 300 λίτρων και βάρος 

λιγότερο από  185 kg. 

   

 Παλετοφόρο  με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1,8 

τόνους  και μήκος πιρουνιού τουλάχιστον 1,2μ. 

   

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποστείλουν βίντεο (ψη-
φιακό αρχείο), στο οποίο να επιδεικνύεται ευκρινώς το 
προσφερόμενο μηχάνημα που θα φέρει διαδοχικά κάθε 
έναν από τους προσφερόμενους εξοπλισμούς εν λει-
τουργία.  

   

Η αντικατάσταση  όλων των εξαρτημάτων θα πρέπει να 

γίνεται γρήγορα  και εύκολα. Η ύπαρξη όλων των παρα-

πάνω μερών θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια 

στην προσφορά του συμμετέχοντος. Στο μηχάνημα επί 

ποινή αποκλεισμού θα μπορούν να προσαρμοστούν επί-

σης και άλλα  εξαρτήματα (τα οποία δεν περιλαμβάνονται 

στην παρούσα προμήθεια). Να γίνει ενδεικτική αναφορά 

από τον προσφέροντα.  

   

Χρωματισμός: Εξωτερικά το μηχάνημα θα είναι χρωματι-

σμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχι-

στον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, 

στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ή με άλλη μέ-

θοδο η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνικές βα-

φής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγ-

χρονα μηχανήματα. Θα δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής 

του μηχανήματος.. 

   

Παρελκόμενα – Εγχειρίδια: Το μηχάνημα θα συνοδεύε-

ται με: 

   

• Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης.    

• Πυροσβεστήρα    

• Φαρμακείο    

• Τρίγωνο βραδυπορείας    

• Αναλάμποντα φανό    

• Αυτοκόλλητες προειδοποιητικές πινακίδες σε 

διάφορα σημεία του μηχανήματος οι οποίες θα ενημερώ-

νουν τον χειριστή για την ασφαλή λειτουργία του μηχανή-

ματος. 

   

• Εικονογραφημένο βιβλίο ανταλλακτικών στην Ελ-

ληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

   

• Σετ εργαλείων συντηρήσεως.    



 

 

   

- Ένδειξη και στις δύο (2) εμπρόσθιες πλαϊνές πλευ-

ρές του  ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία 

ανήκει 

   

- Πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης « 

Αντ. Τριτσης» και στις δυο πλευρές 

   

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στο Δήμο με πλήρη φάκελο 

δικαιολογητικών και στοιχείων συμπεριλαμβανομένου, 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, CE, λοιπών εγκρίσεων και υπολοίπων εγ-

γράφων, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην έκδοση 

των πινακίδων κυκλοφορίας. 

   

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Ανταλλακτικά – Τεχνική Υ-
ποστήριξη: Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύ-

ησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση τουλά-

χιστον δύο (2) ετών για το σύνολο του μηχανήματος, χω-

ρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών χρήσης, από την ορι-

στική παραλαβή(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 

προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 

και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

Αγοραστή, την προβλεπόμενη συντήρηση( services), την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 

φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). Επί-

σης, ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για 

την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύ-

σεως, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

   

. Ο προσφέρον οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει     

ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 

9001  

   

ισχύον πιστοποιητικό περιβαλλοντικής προστασίας κατά  

ISO 14001, καθώς και  

   

ισχύον πιστοποιητικό OHSAS 18001 για το παρεχόμενο 

service και τεχνική υποστήριξη.   

   

Επίσης, πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο (να κατατε-

θεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας). 

   

Παράδοση Μηχανήματος: Η τελική παράδοση του μηχα-

νήματος θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου με τα έξοδα 

να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί 

με πινακίδες κυκλοφορίας ΜΕ (αν απαιτούνται), η έκδοση 

των οποίων (κόστος και ενέργειες)  θα πραγματοποιηθεί 

και θα βαρύνει τον Προμηθευτή. 

   

Η παράδοση του μηχανήματος θα γίνει εντός.  <= οχτώ (8) μη-

νών 

  

Εκπαίδευση Προσωπικού – Επίδειξη Λειτουργίας: Ο    



 

 

   

προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαί-

δευσης των τεχνικών και χειριστών του αγοραστή για το 

χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλι-

σμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαι-

δευτών, χρησιμοποιούμενα  εγχειρίδια και άλλα εποπτικά 

μέσα κ.λπ.). 

  



 

 

   

 

 

2.1.4. ΤΜΗΜΑ 4  – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) (1 τεμάχια) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γενικά στοιχεία : Το υπό προμήθεια ηλεκτροκίνητο αναρ-

ροφητικό σάρωθρο θα είναι τελείως καινούργιο, αμετα-

χείριστο και πρόσφατης κατασκευής.  Θα διαθέτει κάδο 

απορριμμάτων ωφέλιμης χωρητικότητας ≥1,7m³. Επίσης 

θα διαθέτει σήμανση CE για εναρμόνιση με τους Ευρωπα-

ϊκούς κανονισμούς. Το χρώμα του σαρώθρου  θα είναι 

λευκό, αρίστης ποιότητας και θα υπάρχει επιγραφή με 

την επωνυμία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.   

   

Τα βασικά χαρακτηριστικά (Διαστάσεις – Βάρος) του Ηλε-

κτροκίνητου Οχήματος Οδοκαθαρισμού,  θα πρέπει να εί-

ναι: 

   

Μέγιστο Μήκος 4.200 (mm)* +/- 5%   

Μέγιστο Πλάτος 1.200(mm)* +/- 5%   

Μέγιστο ύψος με τον πλυστικό εξοπλισμό 2,100(mm)* +/- 5%   

Μέγιστο συνολικό βάρος με φορτίο <=4.500 (kg)   

Βιώσιμη Τεχνολογία:  Στο ηλεκτροκίνητο σάρωθρο ό-

χημα, με την εξάλειψη των ηχητικών εκπομπών πετρελαι-

οκινητήρων ή βενζινοκινητήρων και τη βελτιστοποίηση 

της εσωτερικής και εξωτερικής μόνωσης του μηχανήμα-

τος, θα μειώνονται οι εκπομπές ήχου κατά περισσότερο 

από 30% σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά. Οχή-

ματα. Επίσης, θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποι-

ότητας υλικά και εξαρτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στη 

διανομή βαρών και όλες οι λειτουργίες του σαρώθρου θα 

οδηγούνται αποκλειστικά από ηλεκτρικούς κινητήρες, α-

ποφεύγοντας έτσι τα αναποτελεσματικά και εύθραυστα 

παραδοσιακά υδραυλικά συστήματα. 

   

Ενεργειακή απόδοση: Η ηλεκτρική ενέργεια που συσσω-

ρεύεται στις μπαταρίες του οχήματος θα τροφοδοτεί ά-

μεσα τα μηχανικά όργανα του μηχανήματος μέσω ηλε-

κτρικών κινητήρων χωρίς επιπλέον μετασχηματισμό ενέρ-

γειας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αυτονομία και μειω-

μένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. 

   

Σύστημα Σάρωσης: Το Ηλεκτρικό Σάρωθρο θα πρέπει να 

διαθέτει σύστημα σάρωσης το οποίο θα αποτελείται από 

δύο (2) βούρτσες στο εμπρόσθιο τμήμα του μηχανήμα-

τος, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από ηλεκτρικά μοτέρ, 

και θα φέρει αναρροφητικό σύστημα σκόνης. Η ταχύτητα 

περιστροφής  των βουρτσών, η πλευρική τους κίνηση και 

του ανεμιστήρα, θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη χρησι-

μοποιώντας χειριστήρια από την καμπίνα.  

   

Η διάμετρος πλευρικών βουρτσών θα είναι  >= 850 mm,.   



 

 

   

και το ενεργό πλάτος των βουρτσών του σαρώθρου να εί-

ναι   
>=1.500 mm   

Το σάρωθρο θα διαθέτει ακροφύσιο αναρρόφησης και 

χοάνη απορριμμάτων κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

ατσάλι, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης κατασκευα-

σμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και φυσικό καουτσούκ. 

   

Σύστημα καταστολής σκόνης: Το σάρωθρο θα διαθέτει 

σύστημα καταστολής σκόνης με βάση το νερό, αποτελού-

μενο από δεξαμενή καθαρού νερού σε υλικό ανθεκτικό 

στη διάβρωση με χωρητικότητα τουλάχιστον 300 λίτρων 

χωρίς ανακύκλωση νερού, αντλία και ακροφύσια ψεκα-

σμού (τα οποία βρίσκονται κοντά στις βούρτσες), καθώς 

και ακροφύσιο αναρρόφησης μέσα στο σωλήνα αναρρό-

φησης. Το σύστημα διπλού φιλτραρίσματος θα αποτελεί-

ται από πάνελ φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα στη χο-

άνη και πλευρικές σήραγγες, για βαθύ φιλτράρισμα της 

σκόνης. 

   

Ηλεκτροκινητήρες: Το σάρωθρο θα είναι 100% ηλεκτρο-

κίνητο ικανής ισχύος για την κίνηση του και την εκτέλεση 

του σαρωτικού έργου..  

   

To σάρωθρο θα διαθέτει ηλεκτροκινητήρα για την πορεία 

του, ισχύος  
>=40KW   

Εκτός από τον κεντρικό ηλεκτροκινητήρα, το σάρωθρο θα 

διαθέτει επιπλέον ηλεκτροκινητήρες ικανής ισχύος για 

την λειτουργία του συστήματος αναρρόφησης και για τις 

υπόλοιπες λειτουργίες του (όπως η κίνηση των βουρτσών 

ή/και η εκκένωση του κάδου).  

   

Επιδόσεις Οχήματος: Θα πρέπει να μπορεί να αναπτύξει 

ταχύτητα (κίνηση μη σαρωματος).   

>=45 km/h   

Αυτονομία & Συσσωρευτής (Μπαταρία): Θα πρέπει να έ-

χει αυτονομία κίνησης. 

>=8 ώρες   

και να διαθέτει μπαταρία λιθίου, χωρητικότητας   >=45 kWh   

Συστήματα Πέδησης: Θα πρέπει να διαθέτει υδραυλικό 

σύστημα πέδησης με ταμπούρα στους μπροστινούς τρο-

χούς  και δίσκοφρενα στους πίσω τροχούς, το οποίο θα 

έχει την δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας κατά την διάρ-

κεια του φρεναρίσματος (ESC).  

 Επίσης θα διαθέτει με λειτουργία από την ηλεκτροκινη-

τήρα στους πίσω τροχούς με το πάτημα ενός κουμπιού 

ενώ επίσης θα διαθέτει electronic hill start assist control 

system. 

   

Αναρτήσεις: Το Ηλεκτρικό Σάρωθρο να διαθέτει ανεξάρ-

τητες αναρτήσεις στους τέσσερις τροχούς, αποτελούμε-

νες από υδραυλικά αμορτισέρ σε συνδυασμό με ενισχυ-

μένα ελατήρια. 

   

Ασφάλεια Λειτουργίας: Θα πρέπει να διαθέτει ασφαλή 

λειτουργία με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ασφάλειας 

(συνύπαρξη  νερού και ηλεκτρικού φορτίου). Προτιμητέο 

είναι οι λειτουργίες του σαρώθρου να γίνονται από 

   



 

 

   

ηλεκτρικά μοτέρ και όχι από υδραυλικά συστήματα ώστε 

να αποφεύγεται ο κίνδυνος διαρροών υδραυλικών υγρών 

που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία σύμ-

φωνα με οδηγία  European Waste Catalogue, υλικά που 

δημιουργούν προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία και α-

ποτελούν πηγή επιβολής προστίμων. 

Καμπίνα χειριστή: Θα πρέπει να διαθέτει στο εμπρόσθιο 

μέρος του εργονομικά σχεδιασμένο θάλαμο οδήγησης,  ο 

οποίος  θα περιλαμβάνει πλευρικές θύρες με παράθυρα, 

δυνατότητα πλήρους ορατότητας, δύο (2) καθίσματα με 

ζώνες ασφαλείας, καθώς και κονσόλα ελέγχου με όλα τα 

απαραίτητα όργανα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας 

ώστε να παρέχεται στον οδηγό - χειριστή δυνατότητα εύ-

κολου ελέγχου και χειρισμών, τόσο για την οδήγηση του 

μηχανήματος, όσο και για την εργασία του. Ακόμη ο θά-

λαμος οδήγησης θα είναι ειδικά προφυλαγμένος και μο-

νωμένος για την σκόνη και τις καιρικές συνθήκες, ενώ θα 

φέρει και σύστημα κλιματισμού (air condition).  

   

Εγγύηση: Το Ηλεκτροκίνητο Όχημα Οδοκαθαρισμού, θα 

πρέπει να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας   

(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 

οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χω-

ρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προ-

βλεπόμενη συντήρηση( services), την αντικατάσταση ή ε-

πιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

>=2 ετών ή  τ 5.500 

κύκλους πλήρους 

φόρτισης για τις 

μπαταρίες λιθίου 

  

Το σάρωθρο επί ποινή αποκλεισμού κατά την παράδοση 

θα είναι εφοδιασμένο με τα κατωτέρω παρελκόμενα και 

έντυπα:  

   

Δύο εφεδρικούς τροχούς (εμπρός – πίσω)           

Σειρά συνήθων εργαλείων.     

Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. .     

Πλήρες φαρμακείο όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.     

Τρίγωνο βλαβών όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.     

Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή 

και καλή λειτουργία του σαρώθρου.  

   

 Ένδειξη και στις δύο (2) εμπρόσθιες πλαϊνές πλευρές 

του  ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην ο-

ποία ανήκει 

   

 Πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης « Αντ. 

Τριτσης» και στις δυο πλευρές 

   

    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     

Θα παρέχεται εκπαίδευση σε, τουλάχιστον, δύο (2) 

άτομα, για την ασφαλή χρήση του οχήματος 

οδοκαθαρισμού από εξειδικευμένο προσωπικό του 

αναδόχου. 

 Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 

   



 

 

   

εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα 

εποπτικά μέσα κ.λπ.).    

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

   

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του οχήματος θα είναι.  <= οχτώ(8) μήνες   

Το όχημα οδοκαθαρισμού θα παραδοθεί με όλες τις 

απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις , πινακίδες και 

άδειες κυκλοφοριας προκειμένου ο Δήμος να δύναται να 

το χρησιμοποιήσει.   

   

 

  



 

 

   

 

 

2.1.5. ΤΜΗΜΑ 5  – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (1 τεμάχιο) 

 

Για την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερα αυξανόμενων αναγκών μετακίνησης των μονίμων κατοίκων και επισκεπτών 

του, ο Δήμος θα προμηθευτεί ένα (1) Όχημα Λεωφορείο αστικού λεωφορειακού τύπου, κατηγορίας Μ2, 

κατάλληλα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη μεταφορά καθήμενων και όρθιων επιβατών, ενιαίας 

αυτοφερόμενης κατασκευής, μονώροφο, με ηλεκτροκινητήρα έλξης, με χαμηλό δάπεδο, και χωρίς σκαλοπάτια 

στην πόρτα εισόδου-εξόδου των επιβατών και με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.  Επίσης θα καλύπτει τις ανάγκες της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, για συγκεκριμένες διαδρομές εντός του αστικού ιστού  υποβοηθώντας παράλληλα την 

επίλυση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά (Διαστάσεις – Βάρος)  του 

Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου, θα πρέπει να είναι τα εξής: 

   

Οι κύριες διαστάσεις του λεωφορείου θα πληρούν τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 

 

   

Μέγιστο Βάρος  5.000 kg +- 5%   

Μέγιστο μήκος  6.000 (mm) +/- 10%   

Μέγιστο πλάτος  2.070 (mm) +/- 5%   

Μέγιστο ύψος 2.980 (mm) +/- 5%   

Αριθμός μεταφερόμενων Επιβατών:     

Ελάχιστος συνολικός αριθμός επιβαινόντων (όρθιοι, 
καθήμενοι, οδηγός και 1 ΑμεΑ):   

21 άτομα   

Ελάχιστος αριθμός καθήμενων επιβατών (χωρίς τον 
οδηγό και τα ΑμεΑ) 

9 άτομα   

Θέσεις ΑμεΑ  υποχρεωτική 1   

Ελάχιστος συνολικός αριθμός όρθιων  επιβατών (χωρίς 
τον οδηγό και τα ΑμεΑ): 

10 άτομα   

Επιδόσεις : Το λεωφορείο θα μπορεί να αναπτύξει 

ταχύτητα,  

>=80km/h   

θα έχει δυνατότητα να εκκινήσει από στάση και 

αναπτύξει ταχύτητα σε ανωφέρεια με κλίση τουλάχιστον 

16%,, , με το μέγιστο αριθμό επιβατών του και λειτουργία 

του συστήματος κλιματισμού.. 

>=10km/h,    

Θα έχει ροπή  .  >=280Nm   

και ισχύ  >=125kW   

Η μεγαλύτερη ροπή και ισχύς είναι προτιμητέες    

Αυτονομία: Το λεωφορείο θα έχει την απαιτούμενη 

αυτονομία ώστε να μπορεί να εκτελεί, επιτυχώς, το 

απαιτούμενο ημερήσιο μεταφορικό έργο. Κάθε 

λεωφορείο, σε αστικές συνθήκες, με τα παρακάτω 

αναφερόμενα χαρακτηριστικά, θα έχει αυτονομία 

κίνησης,  

 σε δρόμο, με κλίσεις έως ±5%, χωρίς επαναφόρτιση ή 

>=200 km   



 

 

   

αντικατάσταση των συσσωρευτών του, με το σύστημα 

κλιματισμού καθώς και τα υπόλοιπα βοηθητικά 

συστήματα του οχήματος σε λειτουργία, στην 

ονομαστική τους ισχύ.  

Να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά μετρήσεων 

αυτονομίας E-SORT 1 – E-SORT 3 ή ισοδύναμα. 
   

Δυνατότητες Ελιγμών: Η διάμετρος του μέγιστου κύκλου 

στροφής θα είναι 

<=14m   

Θερμομόνωση: Στην επιφάνεια του δαπέδου, της 

οροφής και των πλευρών του αμαξώματος τους, το 

λεωφορείο θα φέρει θερμομόνωση. Η θερμομόνωση θα 

εξασφαλίζει, σε συνδυασμό με το σύστημα κλιματισμού, 

άνετες θερμοκρασιακές συνθήκες στο εσωτερικό του 

λεωφορείου. 

   

ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ     

Το λεωφορείο θα φέρει μία (1) θύρα, εισόδου-εξόδου 

των επιβατών, στη δεξιά πλευρά του, ελάχιστου πλάτους 

900mm. Μεγαλύτερο πλάτος θύρας είναι προτιμητέο. 

 Η θύρα θα φέρει, μονούς υαλοπίνακες ασφαλείας, φιμέ, 

και θα στεγανοποιούνται έναντι εισόδου νερού και αέρα.  

   

Το λεωφορείο θα φέρει επίσης ειδικό χώρο, για την 
ασφαλή μεταφορά των ΑμεΑ. 

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ     

 Δάπεδο     

Το δάπεδο θα πρέπει να καλύπτεται από υλικό, υψηλής 

προστασίας και αντοχής σε υγρασία, διάβρωση και 

φθορά. Σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού, θα πρέπει να 

υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, ως προς 

την ισοδυναμία του, σε σχέση με την αντοχή και τη 

διάρκεια ζωής του.  Ο προμηθευτής στην προσφορά του, 

θα πρέπει να καθορίζει τα υλικά κάλυψης εσωτερικά του 

δαπέδου, καθώς και την προστασία του στο κάτω μέρος 

του πλαισίου. Όλη η επιφάνεια του δαπέδου θα 

καλύπτεται από αντιολισθητικό υλικό.  

   

 Εσωτερική Διακόσμηση     

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να είναι 

δύσφλεκτα και θα πληρούν επίσης, τις προδιαγραφές του 

προτύπου ISO 3795 ή DIN 75200, σε ό,τι αφορά στη 

συμπεριφορά τους κατά την καύση. Οι συνδυασμοί 

αποχρώσεων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να 

διευκολύνουν άτομα με προβλήματα οράσεως.  

   

 Καθίσματα Επιβατών     

Το λεωφορείο θα έχει έγκριση τύπου των καθισμάτων 

των επιβατών, σε ό,τι αφορά στην συμπεριφορά, κατά 

την καύση τους, σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE R 

118.  Τα καθίσματα θα είναι αντιβανδαλιστικού τύπου, 

θα επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των κάτω άκρων 

των επιβατών κάτωθεν αυτών και θα διευκολύνουν τον 

καθαρισμό του δαπέδου. Τα καθίσματα να είναι 

   



 

 

   

επενδεδυμένα, σε όλο το πλάτος τους, σε πλάτη και έδρα, 

με δύσφλεκτη ταπετσαρία.  

 Λοιπά    

Στο εσωτερικό του λεωφορείου θα τοποθετηθούν 

αντιολισθηροί ορθοστάτες, χειρολισθήρες και 

χειρολαβές, σε ικανό αριθμό και σε κατάλληλες θέσεις, 

για την στήριξη των επιβατών κατασκευασμένοι από 

ανοξείδωτο χάλυβα.  

   

Θα τοποθετηθούν κομβία αίτησης στάσης, στους 

ορθοστάτες, κατάλληλα προσανατολισμένα, ώστε να μην 

περιορίζουν το πλάτος των διαδρόμων. Κομβίο αίτησης 

στάσης θα τοποθετηθεί, επίσης, στο χώρο στάθμευσης 

ΑμεΑ.  

   

ΠΑΡΑΘΥΡΑ     

Οι διαστάσεις των παραθύρων θα είναι τέτοιες ώστε να 

παρέχεται ευρύ οπτικό πεδίο στον οδηγό και στους 

επιβάτες. Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι κολλητά. Θα 

πρέπει να υπάρχει ανοιγόμενη επιφάνεια, για τον 

αερισμό του εσωτερικού χώρου. Στην οροφή θα υπάρχει 

χειριζόμενη θυρίδα (καταπακτή) διαφυγής. 

   

Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας (αλεξήνεμο) θα είναι 

ασφαλείας, τύπου triplex, ενώ ο οπίσθιος 

ανεμοθώρακας, εφόσον υπάρχει, θα είναι ασφαλείας, 

τύπου securit. Οι υαλοπίνακες θα φέρουν φίλτρο UV για 

την υπεριώδη ακτινοβολία, απαγορεύεται, όμως, να 

έχουν επικάλυψη μεμβράνης. Ο εμπρόσθιος 

ανεμοθώρακας θα είναι θερμαινόμενος. 

   

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)     

Το λεωφορείο θα πρέπει να έχει πλήρες σύστημα ψύξης-

θέρμανσης, καθώς και βεβιασμένης και φυσικής, 

προσαγωγής νωπού αέρα. Η λειτουργία της 

εγκατάστασης κλιματισμού θα ελέγχεται από 

ηλεκτρονική/ηλεκτρική διάταξη, χειριζόμενη από τον 

οδηγό. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει, 

φυλλάδια αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών του 

κατασκευαστή της κλιματιστικής συσκευής. 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΥ    

Το κάθε λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με ένα 

ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα έλξης εναλλασσόμενου 

ρεύματος (AC), ο οποίος θα δίνει απευθείας μετάδοση 

κίνησης χωρίς την ύπαρξη κιβωτίου ταχυτήτων, 

κατάλληλο για ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία και 

παραγόμενος σε σειρά παραγωγής. 

   

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα του λεωφορείου θα είναι  >=125kW   

και η ροπή  >=280Nm   

Μεγαλύτερη ισχύς και ροπή, είναι προτιμητέες.. Η τιμή 

του λόγου θα βαθμολογηθεί αναλόγως. 

   

Ο λόγος της ονομαστικής ισχύος του κινητήρα ως προς 

την μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος να είναι  

>=25kW/tn   



 

 

   

Ο προμηθευτής, στην προσφορά του θα πρέπει να 

προσκομίσει πιστοποιητικό δοκιμής ηλεκτρικής 

κατανάλωσης και  αυτονομίας του λεωφορείου e-SORT.  

   

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ     

Το λεωφορείο θα έχει έγκριση τύπου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για τους συσσωρευτές κίνησης, σύμφωνα με τον 

κανονισμό UN/ECE R 100.01 ή 100.02, όπως αυτός ισχύει 

κατά την ημερομηνία της προσφοράς.. 

   

Απαιτείται η μέση κατανάλωση ενέργειας (kWh) ανά 

χιλιόμετρο διανυόμενης απόστασης, να είναι  

<=0,4kWh/km   

καθώς επίσης και ο χρόνος πλήρους φόρτισης των 

συσσωρευτών κίνησης σε εναλλασσόμενο (A/C) ρεύμα 

να μην υπερβαίνει τις   

5 ώρες.   

Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τον τύπο και την 

χωρητικότητα των συσσωρευτών κίνησης 

   

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ     

Ο προμηθευτής, στην προσφορά του, θα συνυποβάλλει 

φυλλάδιο του κατασκευαστή του προσφερόμενου 

φορτιστή με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του. 

Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει, μετά από επιλογή του 

σημείου από το Δήμο, έναν (1) ανεξάρτητο σταθερό 

φορτιστή (ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40kW), 

κατάλληλο για τη φόρτιση των συσσωρευτών κίνησης, 

που θα φέρει το λεωφορείο. Οι προδιαγραφές του θα 

εναρμονίζονται με αυτές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.1.6 της τρέχουσας έκθεσης και αφορά τον 

σταθμό φόρτισης DC ισχύος 40 kW. 

   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ     

Τα συστήματα πέδησης, αντιεμπλοκής κατά την πέδηση 

όπως και η διάταξη ανάκτησης ενέργειας κατά την 

πέδηση (regenerative braking) θα πρέπει να πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού UN/ECE R 13. Οι 

διατάξεις του συστήματος πέδησης του λεωφορείου 

πρέπει να έχουν όλες τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου 

και διαχείρισης (αισθητήρες, ελεγκτές, διαμορφωτές, 

εγκεφάλους, διασυνδέσεις), με στόχο τη βέλτιστη 

ασφάλεια, έλεγχο, εργονομία συντήρησης και επισκευής, 

καθώς και τη δημιουργία συνθηκών άνεσης για τον οδηγό 

και τους επιβάτες.  

   

Στα πλαίσια αυτά, το λεωφορείο θα φέρει πλήρες 

σύστημα Αντι-μπλοκαρίσματος των τροχών (ABS), 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP), Ηλεκτρονικό 

Κατανεμητή Δύναμης Πέδησης (EBD), Υποβοήθησης 

Εκκίνησης υπό κλίση (HSA), Δυναμικό Έλεγχο Οχήματος 

(VDC), Ελέγχου Ροπής (DTC), Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS) 

καθώς και δισκόπλακες σε όλους τους τροχούς. 

Πρόσθετα συστήματα πέδησης θα βαθμολογηθούν 

αναλόγως. Οι υποψήφιοι προμηθευτές, στην προσφορά 

τους, θα πρέπει να καταθέσουν περιγραφή των 

   



 

 

   

παραπάνω συστημάτων.  

Το λεωφορείο θα πρέπει να φέρει σύστημα πέδησης με 

ανάκτηση. Το παραπάνω σύστημα πέδησης, κατά την 

επιβράδυνση, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μετατροπή 

μέρους της κινητικής ενέργειας του οχήματος σε 

ηλεκτρική ενέργεια (regenerative braking).  

   

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ     

Η ηλεκτρική εγκατάσταση καθώς και ο ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός του λεωφορείου δεν θα πρέπει 

να αλληλοεπηρεάζονται στη λειτουργία τους, ακόμη, και 

σε περίπτωση άμεσης γειτνίασης. Η συμπεριφορά του 

συνόλου του κάθε λεωφορείου, όπως και αυτή του 

ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού του θα πρέπει να 

είναι ουδέτερη.  

   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

   

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ο εσωτερικός και 

εξωτερικός φωτισμός του λεωφορείου θα πληροί τις 

προδιαγραφές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ).  

Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 

συσσωρευτή-(ές) βοηθητικών συστημάτων, κλειστού 

τύπου (maintenance free), ονομαστικής τάσεως 12V, 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50342-01/2011 και EN 50342 

– 4/2009. 

   

Ο πίνακας θα φέρει πλήρη σειρά οργάνων ένδειξης, 

ελέγχου των λειτουργιών του λεωφορείου και 

χειριστηρίων. Ο πίνακας θα είναι εργονομικός, σύμφωνα 

με πρότυπο, σύγχρονης τεχνολογίας, με οθόνη φιλική 

προς τον οδηγό, η οποία θα απεικονίζει με ευκρίνεια, τις 

παραμέτρους της λειτουργίας του λεωφορείου, θα 

παρέχει τις απαιτούμενες προειδοποιήσεις για τυχόν 

προβλήματα.  

   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ     

Στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα, το 

λεωφορείο θα πρέπει να φέρει ενδεικτικές πινακίδες, 

στις οποίες το ορατό πλαίσιο απεικόνισης θα είναι 

ευδιάκριτο για χρήση αστικού λεωφορείου. Οι πινακίδες 

θα πρέπει να απεικονίζουν οποιοδήποτε γράμμα ή 

αριθμό, σε οποιαδήποτε θέση και θα έχει δυνατότητα 

απεικόνισης Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων. Η 

απεικόνιση θα γίνεται με τεχνολογία LED.  

   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (ΚΑΜΕΡΕΣ)    

Για τον έλεγχο της κίνησης θα εγκατασταθεί, κάμερα και 

βομβητές οπισθοπορείας, με προβολή στην οθόνη του 

οδηγού. 

   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ     

Εξωτερικά το λεωφορείο θα είναι χρωματισμένο λευκό ή 

ανοιχτόχρωμο με χρώματα άριστης ποιότητας, με βαφή 

φούρνου σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, μετά από 

   



 

 

   

αστάρωμα των επιφανειών, εκτός από τα τμήματα τα 

οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου 

ανοξείδωτου μετάλλου.  

Οι απαιτούμενες επιγραφές    

- Ένδειξη και στις δύο (2) εμπρόσθιες πλαϊνές πλευρές 

του  ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην ο-

ποία ανήκει 

   

- Πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης « 

Αντ. Τριτσης» και στις δυο πλευρές και ο χρωματισμός θα 

καθοριστούν με το Δήμο. 

   

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

Για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, μεγαλύτερη 

εγγύηση της ελάχιστης ως προς τη διάρκεια ή τον αριθμό 

χιλιομέτρων είναι προτιμητέα.  

   

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συνόλου Λεωφορείου για 
το σύνολο του λεωφορείου.  
(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα 
σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 
καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την προβλεπόμενη συντήρηση( services), την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 
φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

>= δύο (2) έτη ή 
διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) χλμ., 
όποιο παρέλθει 
πρώτο 

  

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συσσωρευτών Κίνησης  >= τέσσερα (4) έτη 
ή εκατόν είκοσι 
χιλιάδες (240.000) 
χλμ, όποιο 
παρέλθει πρώτο 

  

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι σε αυτό το χρονικό 

διάστημα, η χωρητικότητά τους θα είναι, τουλάχιστον, το 

ογδόντα τοις εκατό (80)%) αυτής, κατά την παράδοση του 

λεωφορείου. Σε περίπτωση μείωσης της χωρητικότητας 

των συσσωρευτών κάτω από την παραπάνω τιμή ο 

προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάστασή τους.  

   

Εγγύηση Αντισκωριακής Προστασίας     

Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη για την αντισκωριακή 

προστασία του λεωφορείου και δέκα (10) για τη 

αυτοφερόμενη κατασκευή – αμαξώματος.  

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

Για την επισκευή των οχημάτων θα υπάρχει 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης. 

Θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου 

συνεργείου για την παροχή των υπηρεσιών τους προς τον 

Δήμο. Το συνεργείο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια 

λειτουργίας για επισκευές και συντηρήσεις που 

απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 

οχημάτων. Το συνεργείο θα βρίσκεται σε ακτίνα 25Km 

από τον αμαξοστάσιο του Δήμου. 

   

Θα δηλωθεί εκ μέρους του κατασκευαστή του οχήματος, 

εφόσον δεν είναι ο ίδιος, ότι εγγυώνται την παροχή 

   



 

 

   

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη, εκ 

μέρους δε του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο 

παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, μικρότερο 

των τριάντα (30) ημερών (με Υπεύθυνη Δήλωση). Σε 

ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος παράδοσης των 

ανταλλακτικών ενδέχεται να παραταθεί ανάλογα.  

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρηση-

αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση και η 

αποκατάσταση της βλάβης το πολύ εντός είκοσι (20) 

εργάσιμων ημερών.  Στην περίπτωση που ο 

διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο 

για εκτέλεση εργασιών, θα καταθέσει με τα 

δικαιολογητικά αντίγραφο της άδειας του 

συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιοκτήτη του συνεργείου, ότι σε περίπτωση 

ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για 

λογαριασμός του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Θα παρέχεται εκπαίδευση σε, τουλάχιστον, τρία (3) 

άτομα, για όλα τα μέρη του λεωφορείου, σε αντικείμενα 

ασφαλούς-οικονομικής οδήγησης, από εξειδικευμένο 

προσωπικό του αναδόχου. Να κατατεθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης 

προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).    

   

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του λεωφορείου και 

εγκατάστασης των φορτιστών θα είναι οχτώ (8) μήνες. Το 

λεωφορείο θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις, και πιστοποιήσεις προκειμένου ο Δήμος να 

προβεί στην έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Πρόταση για συντομότερη παράδοση του λεωφορείου 

και εγκατάστασης του φορτιστή, θα αξιολογείται θετικά.  

   

 

  



 

 

   

 

 

2.1.6. ΤΜΗΜΑ 6  – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (7 +1 τεμάχια) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνονται 8  (οχτώ) Σταθμοί Φόρτισης, με 

προμήθειά τους και την πλήρη εγκατάστασή τους( 

πίνακας διανομής από τον παρακείμενο σταθμό Μ/Τα 

του Δήμου( περίπου στα 100μ ) ,, η καλωδίωση από τον 

πίνακα διανομής εως τον κάθε σταθμό εως 25μ καθώς 

και η ενημέρωση και η αδειδότηση από την ΔΕΔΔΗΕ) , 

που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας στα προτεινόμενα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα 

και θα είναι χωροθετημένοι σε επιλεγμένο σημείο του 

Δήμου για να μπορούν να καλύψουν, αφενός τις 

ανάγκες φόρτισης των Οχημάτων και αφετέρου να 

διευκολύνουν τη μεγιστοποίηση της αυτονομίας τους με 

χρονοπρογραμματισμό της φόρτισης τους. 

 

   

Αναλυτικότερα θα απαιτηθούν:     

Α.Σταθμοί   Φόρτισης Τύπου AC ελάχιστης 
ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 22 kW 

επτά (7)     

Β. Σταθμός Φόρτισης Τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής 
ισχύος 40 kW 

Ένας (1)   

α. Σταθμός Φόρτισης - AC ελάχιστης ονομαστικής 
ισχύος 22kW  : 

   

Βασικά Χαρακτηριστικά (ενδεικτικές τιμές):     

Ισχύς Φόρτισης:  22kW (32 A),   

Διαστάσεις (ΒxΠxΥ):  400 x 280 x 1.630 

mm περίπου, 

  

Συνδέσεις Ακροδεκτών:  AC Type 2,   

Μήκος Καλωδίωσης:, >=3.5 m   

Αριθμός Συνδέσεων:  1 ή 2 (προαιρετικό),   

Ανθεκτική και Ποιοτική Κατασκευή από Μέταλλο,    

Τοποθέτηση:,  Επιδαπέδιο   

Βάρος:, < 80Kg   

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας:  Ethernet / Wi-Fi, 3G 

/ 4G LTE,5G, 

OCCP16j, 

  

Συναλλαγή: Υποστηρίζει σύστημα πληρωμής με κάρτα 

RFID, 
   

Συμβατότητα με την Πλειοψηφία των Υφιστάμενων και 

Μελλοντικών Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, 
   



 

 

   

Πρακτικός και Έξυπνος Σχεδιασμός,    

Διαθέτει οθόνη LCD 3 ιντσών.    

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (ενδεικτικές τιμές):    

Τάση εισόδου:  3φασικό  (από 100 

V έως 400 V AC  +/- 

20%) 

  

- Συχνότητα δικτύου:  50Hz/60Hz   

Ισχύς: / 22 kW   

Ακρίβεια μετρήσεων:  level 1   

Τάση εξόδου:   100 V AC έως 400 V 

AC +/- 20%   

  

Ρεύμα εξόδου:     22kW 

32 Α 3Χ φάσεις 

  

Η συνολική  απόδοση του φορτιστή θα είναι  ≥ 95%   

και ο Συντελεστής Ισχύος  ≥ 0.99   

Περιβαλλοντικές συνθήκες:    

Θερμοκρασία λειτουργίας:  από -30⁰ C έως +65⁰ 

C. 

  

Υγρασία λειτουργίας:  5% έως 95% χωρίς 

υγροποίηση. 

  

Υψόμετρο: Θα δύναται να λειτουργεί σε υψόμετρο. < 2000m   

Επίπεδο Προστασίας:  . IP65   

Σύστημα Ψύξης:. Φυσική Ροή   

MBTF:. 100.000 ώρες   

Άλλα Χαρακτηριστικά:    

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για.  εξωτερική χρήση   

Θα φέρει διακόπτη κινδύνου διακοπής λειτουργίας 

(Emergency Stop Button) , ένδειξη LED.  

   

Θα διαθέτει κυκλώματα προστασίας για υπερτάσεις 

από το δίκτυο, ηλεκτρικές διαρροές, προστασία από UV 

ακτινοβολία. Επίσης Θα διαθέτει πλατφόρμα cloud PCR- 

OCPP για διαχείριση και παρακολούθηση της φόρτισης.  

Θα είναι συμβατός με το πρότυπο ασφάλειας: IEC 

61851-1/2017. 

   

Β. Σταθμός Φόρτισης - DC ελάχιστης ονομαστικής 
ισχύος 40kW: 

   

Ο Σταθμός Φόρτισης θα προσφέρει μια compact λύση 

ταχείας φόρτισης μέσω DC τάσης,  όπου απαιτείται 

   



 

 

   

γρήγορη φόρτιση σε μικρό χρονικό διάστημα. Η 

συσκευή φέρει μία παροχή DC τύπου CCS 2 και θα 

πρέπει να εγκαθίσταται  εύκολα σε τοίχο ή με βάση στο 

δάπεδο. 

Φυσικά χαρακτηριστικά :    

Υλικό καμπίνας: το υλικό καμπίνας θα είναι μεταλλικό 

με διαστάσεις  

τουλάχιστον (Π548 

mm Χ Β 294mm Χ Υ 

775 mm  ) 

  

Η   όδευση των παροχικών καλωδίων θα γίνεται  από το 

κάτω μέρος   και υπάρχει στήριξη της πρίζας φόρτισης 

στο πλάι ..  

   

    

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά:    

Τάση εισόδου:   3φασικό  (260 -530 

V AC) 

  

Συχνότητα δικτύου:  50Hz/60Hz   

Μέγιστη Ισχύς εξόδου :  40 kW   

Ακρίβεια μετρήσεων:  +/- 0.5 %   

Τάση εξόδου:   150 έως 750 V dc     

Ρεύμα εξόδου :  0 έως 80 Αdc   

Η συνολική  απόδοση του φορτιστή θα είναι  ≥ 95.2 %   

Επικοινωνίες:     

Ο φορτιστής  διαθέτει διάφορους τρόπους επικοινωνίας 

και σύνδεσης με το  διαδίκτυο ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του πελάτη ( Wi Fi , 3G/ 4G LTE) . 

   

Περιβαλλοντικές συνθήκες:    

Θερμοκρασία λειτουργίας:  από -20⁰ C έως +50⁰ 

C 

  

Υγρασία λειτουργίας:  5% έως 95% χωρίς 

υγροποίηση 

  

Υψόμετρο: Θα δύναται να λειτουργεί σε υψόμετρο  <2000m   

Επίπεδο Προστασίας:  IP54   

Σύστημα ψύξης:  ανεμιστήρας   

Άλλα Χαρακτηριστικά:    

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για εσωτερική αλλά και 

εξωτερική χρήση .  

   

Θα φέρει  διακόπτη κινδύνου διακοπής λειτουργίας, 

ένδειξη LED , θέση για κάρτα πιστωτική και οθόνη υγρών 

κρυστάλλων επαφής 7 ‘’.  

   

Διαθέτει κυκλώματα προστασίας  για   υπερτάσεις από 

το δίκτυο ,ηλεκτρικές διαρροές, προστασία γείωσης,  

υπερθέρμανσης και αντικεραυνική προστασία.   

   

Η συσκευή  υποστηρίζει διάφορα πρότυπα φόρτισης και 

έχει πιστοποίηση CE. 

   

Γ. Λοιπά    

Εγγύηση καλής λειτουργίας >=2 ετών   

Χρόνος Παράδοσης  <=8 μηνών   
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