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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα Μελέτη αφορά στην Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΠΗΚΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ανάπτυξη της 

ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ενεργειακή μετάβαση και στην Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (European Green 

Deal), με την οποία τίθεται ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 2050 με την ανάληψη 

δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων και με την ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων 

και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς. 

Στόχοι της παρούσας προμήθειας είναι:  

 η μείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο του κόστους λειτουργίας όσο και του κόστους συντήρησης 

και επισκευής των δημοτικών οχημάτων,  

 ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,  

 η μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του φαινομένου 

του θερμοκηπίου, 

 η μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως έχει αποτυπωθεί στην Απόφαση 

04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθώς και στην Οδηγία 2019/1161/ΕΕ για την προώθηση καθαρών και 

ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών μέσω της θέσπισης ποσοτικών στόχων στις 

δημόσιες προμήθειες,  

 η μείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίμακα, και  

 η προστασία της δημόσιας υγείας.  

 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας έκθεσης προδιαγραφών αποτελεί η προμήθεια των κάτωθι 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έξι διακριτά 

Τμήματα, ως εξής: 

TMHMA 1: περιλαμβάνει την προμήθεια τριών (3) Ηλεκτροκίνητων Επιβατικών Οχημάτων πέντε (5) θέσεων 

επιβατών. Τα προτεινόμενα 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 και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών 

αναγκών του Δήμου. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι σταθμοί φόρτισής τους. 

        

TMHMA 2: περιλαμβάνει την προμήθεια δύο  (2) Ηλεκτροκίνητων φορτηγών κλειστού τύπου με ενδεικτικό 

συνολικό μήκος έως 5,0 m, μέγιστο συνολικό βάρος με φορτίο τουλάχιστον 3.000 Kg (περιλαμβανομένης της 

ικανότητας ρυμούλκησης). Τα προτεινόμενα μικρά Ηλεκτροκίνητα φορτηγά θα χρησιμοποιούνται  

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. 

 

       TMHMA 3:  περιλαμβάνει την προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων 

αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό  βραχίονα και με ποικίλα παρελκόμενα για εκτέλεση διαφόρων εργασιών. 

Το προτεινόμενο μηχάνημα προορίζεται για την ενίσχυση του τομέα καθαριότητας και του τομέα των 

τεχνικών υπηρεσιών και ειδικότερα για κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις, καθαρισμούς και συντήρηση 

έργων. Το μηχάνημα  θα φέρει στον κύριο εξοπλισμό του τα κάτωθι εξαρτήματα: 

• Εκχιονιστικό σύστημα με λεπίδα σταθερή πλάτους τουλάχιστον 180 εκ. Η λεπίδα θα διαθέτει στο κάτω 

μέρος της πλαστική  επικάλυψη  για μεγαλύτερη  αντοχή. 

• Αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λίτρων. Θα διαθέτει αναδευτήρα για την ομοιόμορφη 

διασπορά 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 τουλάχιστον 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. 

 

 

TMHMA 4: περιλαμβάνει την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου αναρροφητικού Οχήματος 

Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) 2 κ.μ με ενδεικτικό συνολικό μέγιστο μήκος 4,2 m (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 

5%), με δεξαμενή απορριμμάτων ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 1,7 κυβικών μέτρων. Το 

προτεινόμενο Ηλεκτροκίνητο Όχημα θα χρησιμοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας για τον 

καθαρισμό δημόσιων οδών και λοιπών υπαίθριων χώρων. 

 

TMHMA 5:  περιλαμβάνει την προμήθεια ενός  (1) Ηλεκτροκίνητου mini αστικού Λεωφορείου έως 6,00 m, 

χωρητικότητας 9 καθήμενων ατόμων εκτός του Οδηγού, μιας (1) θέσης ΑμΕΑ και συνολικού αριθμού 

επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι) τουλάχιστον δέκα εννέα (19) ατόμων. Το προτεινόμενο Ηλεκτροκίνητο 

Λεωφορείο θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου, για 

συγκεκριμένες διαδρομές εντός του αστικού ιστού. 

 

TMHMA 6: περιλαμβάνει την προμήθεια ενός (1) σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC), ελάχιστης 

ονομαστικής ισχύος 40kW, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και επτά 

(7) σταθμών φόρτισης AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW για τις ανάγκες φόρτισης των λοιπών 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

 

Τα υπό Προμήθεια Ηλεκτροκίνητα Οχήματα και ο λοιπός εξοπλισμός τους, θα είναι καινούργια, και θα 

παραδοθούν έτοιμα προς κυκλοφορία με πινακίδες και με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 

σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος. Στην προσφορά τους, οι οικονομικοί φορείς θα συμπεριλαμβάνουν όλα 

τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας και ο,τιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την άμεση και 

νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων. Στο αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και 

υποστήριξη του Δήμου για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την οριστική παραλαβή των Οχημάτων και του λοιπού 

εξοπλισμού, του προσωπικού του Δήμου από τον Ανάδοχο της προμήθειας. 



 

 

   

H παράδοση των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και η εγκατάσταση των προβλεπόμενων Σταθμών Φόρτισης και του 

λοιπού εξοπλισμού, θα γίνει σε χώρους που θα υποδεχθούν από το Δήμο, με έξοδα του Αναδόχου. Οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποια ομάδα επιθυμούν με την 

προϋπόθεση να καλύπτουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού την συνολική ζητούμενη ποσότητα της 

κάθε ομάδας. 

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογιστεί 

ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 1.381.532,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και Θα βαρύνει σχετικούς 

Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ 69.7132.01:Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων  για τις ανάγκες του  Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης και ΚΑ 69.7135.01 Προμήθεια σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες των 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων του  Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης), οι οποίοι έχουν εγγραφεί  στον  

προϋπολογισμό του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης του έτους 2023 μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης 

ένταξης της Προμήθειας στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Η δημοπράτηση της Προμήθειας κα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

άνω των ορίων, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gr), µε 

κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση {Ποιότητας – Τιμής, και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει σήμερα. 

Τα προς Προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς, σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο των 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΕΜ. 

1. Ηλεκτροκίνητο Επιβατικό Όχημα 34144900-7 

(Ηλεκτρικά οχήματα) 

3 

2 Ηλεκτροκίνητα Μικρά Φορτηγά  (Pick up κλειστό, ΒοΧ) 34144900-7 

 (Ηλεκτρικά οχήματα) 

2 

3 
Ηλεκτροκίνητο Μηχάνημα Πολλαπλών Χρήσεων 

34144900-7 

(Ηλεκτρικά οχήματα) 

1 

4 
Όχημα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) 

34144431-8 

(Αυτοκινούμενα σάρωθρα) 

1 

5 Ηλεκτροκίνητο Λεωφορείο (9) καθημένων θέσεων 

 (+ θέση ΑΜΕΑ + Οδηγού) 

34144900-7 

(Ηλεκτρικά οχήματα) 

1 

6 Σταθμοί Φόρτισης  (AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW) 

 

31681500-8 7 

7 Σταθμοί Φόρτισης  (DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW) 

 

31681500-8 1 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

30-11-2022 

Με Εντολή Δημάρχου 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,  Πολεοδομίας, Καθαριότητας 

& Περιβάλλοντος 

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

με Α΄ βαθμό 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Αριστείδης Λούπης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 



 

 

   

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον καθορισμό των προδιαγραφών των προτεινόμενων οχημάτων ελήφθησαν 

υπόψη οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης  και αφορούν τη χωροταξία 

των κοινοτήτων και το οδικό δίκτυό του (πλάτος δρόμων, υψομετρικές διαφορές οδικού δικτύου, αποστάσεις 

οικισμών κλπ). Τα προς προμήθεια οχήματα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης, νέας σειράς 

(όχι υπό κατάργηση ή κατηργημένης), πρόσφατης κατασκευής, από τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά τύπους 

στην αγορά. 

Τα οχήματα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα, δεν θα φέρουν δηλαδή κινητήρα εσωτερικής καύσης.   

Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων που 

απαιτείται να είναι μηδενικά, θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα. 

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. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά (Διαστάσεις – Βάρος) του Επιβατικού Οχήματος,  θα πρέπει να είναι τα εξής: 

Συνολικό μήκος: έως 4,1 m ±10%  για ευκολία κίνησης εντός πόλης 

Συνολικό πλάτος: τουλάχιστον 1,7m 

Συνολικό ύψος: τουλάχιστον 1,5 m 

Μπαταρία Ιόντων Λιθίου:  τουλάχιστον  50 KWh και τάσεως 400V 

Χωρητικότητα Χώρου Αποσκευών: τουλάχιστον 350 lt 

Αυτονομία: 300 km κατά WLTP 

Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 150 km/h 

*  Οι αναγραφόμενες διαστάσεις επιδέχονται απόκλισης +/- 5%. 

 

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 έως  1.950 kgr. To συνολικό μήκος να είναι έως 4.100 mm±10%   για την 

ευκολία κίνησης εντός της πόλης. Το πλάτος του οχήματος (χωρίς τους καθρέπτες)  να είναι τουλάχιστον 1.700 

mm και το μεταξόνιο από 2540 mm και άνω για την άνεση των επιβαινόντων. 



 

 

   

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 τουλάχιστον 350 λίτρα, μετρούμενη με όρθια την 

δεύτερη σειρά καθισμάτων και μέχρι την εταζέρα. 

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 τουλάχιστον 

100 KW. Η μεγίστη ροπή θα είναι τουλάχιστον 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 τουλάχιστον  50 KWh.  

Η αυτονομία του οχήματος να είναι τουλάχιστον 300 km κατά WLTP και η μέγιστη ταχύτητα αυτού να είναι 

τουλάχιστον  150 km/h. 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: κατ’ ελάχιστο  150 χλμ./ώρα 

• Αυτονομία: κατ' ελάχιστο 300 χλμ. κατά WLTP 

• 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. 

 

 

Παρελκόμενα: 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 φορτίσει από οποιαδήποτε συμβατική μονοφασική 

πρίζα σούκο, με ρυθμό που να επιτρέπει τη φόρτιση από επίπεδο 0% σε τουλάχιστον 100 km αυτονομία σε 



 

 

   

περίπου 10 ώρες. Το καλώδιο φόρτισης 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: 

- 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 υπηρε-

σίας στην οποία ανήκει 

- Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την προστασία τους από 

οξειδώσεις.  

 

Βαφή: Τα οχήματα θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που 

θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα 

οχήματα.  

Το κάθε όχημα θα φέρει εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 και 12 έτη αντίστοιχα. 

Το χρώμα των οχημάτων θα είναι λευκό ή ανοιχτό.  

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιμετρικής κίτρινης λωρίδας πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή με κεφαλαία γράμ-

ματα και στις δύο (2) πλευρές του κάθε οχήματος της επωνυμίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει-καθώς και 

πινακίδας του προγράμματος χρηματοδότησης « Αντ. Τριτσης» και στις δυο πλευρές, με υποχρέωση και έξοδα του 

αναδόχου.  

Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και ο ανά-

δοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Το κάθε όχημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χω-

ρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προβλεπόμενη συντήρηση( services), την αντικατάσταση ή ε-

πιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

Για την συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και 

συντήρησης εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και σε εύλογη απόσταση (πχ ακτινα 25km) από το 

αμαξοστάσιο του Δήμου ή αντίστοιχη ολοκληρωμένη κινητή μονάδα για την παροχή υπηρεσιών επισκευής. 

Θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου συνεργείου για την παροχή των υπηρεσιών του προς το 

Δήμο.  

Το συνεργείο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για επισκευές και συντηρήσεις, που απαιτούνται 



 

 

   

στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων - εξοπλισμού. Θα αναφερθούν τα κεντρικά και 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών καθώς και η 

ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς την εκτέλεση των επισκευών ο χρόνος 

παράδοσης -σε ειδικές περιπτώσεις - των ανταλλακτικών μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.  

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 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  

Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο εγγύησης και να 

αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται μετά τον 

χρόνο καλής λειτουργίας 

Στην περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, 

email κλπ.), να κινητοποιείται για κάθε και η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται το πολύ εντός δεκα 

(10) εργάσιμων ημερών 

 

Τεχνική Υποστήριξη – After Market 

• Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Οχήματος, ότι εγγυάται 

την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  ο 

χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών (Υποβολή 

Υπεύθυνης Δήλωσης).  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο 

εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 

10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), 

μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να 

γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι 

κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 

Εκπαίδευση  

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου να αναφέρει ότι αναλαμβάνει, για τουλάχιστον 

(6) μήνες χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, για την λειτουργία και την συντήρηση 

των οχημάτων, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, 

μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει  επαρκώς και  

κατά  την  ημερομηνία  της  παράδοσης  των  οχημάτων  και  με  βάση  τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν 

από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 



 

 

   

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης για το κάθε Ηλεκτροκίνητο Όχημα – Λοιπός Εξοπλισμός θα γίνει στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας- Αμαξοστάσιο- και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά κα 

απορρίπτεται.  

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας. 

 

Περιεχόμενο Τεχνικών Προσφορών  

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση 

να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου θα 

παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου Οχήματος-Εξοπλισμού , αφενός για να 

ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε 

προσφερόμενο Όχημα-Εξοπλισμός. 

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες 

(prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν 

να είναι στην αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). 

 Έγκριση τύπου ΕΚ (Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου) του οχήματος, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 46/2007, όπου 

απαιτείται  

 Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή . 

 Δήλωση Αναδόχου  του τόπου και του χρόνου παράδοσης.  

 Δήλωση Αναδόχου ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των οδηγών   και 

συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει. 

 Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχημα- εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται ότι:  

α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μία κύρια προσφορά, που θα αφορά ένα ή περισσότερα 

τμήματα και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων 

οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα, η προσφορά του θα απορρίπτεται . Επίσης σε περίπτωση που  

διαγωνιζόμενος υποβάλλει περισσότερες από μία  προσφορές τότε θα απορρίπτονται όλες και  

β. Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων  οχημάτων-εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του/των κατασκευαστή/των, εφόσον ζητηθούν. 

 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

στοιχεία : 



 

 

   

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν 

γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά 

και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: α. Τη διεκπεραίωση 

κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας  Αρχής,  για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος 

ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο και β. Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και 

της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση 

τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης 

της Έγκρισης Τύπου)  

 Δήλωση Συμμόρφωσης/Σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Όπως προβλέπεται (ισχύουσα 

Νομοθεσία). 

 Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης Ηλεκτρικού Οχήματος. 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το 

πλήρες όχημα (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) . 

 • Υπεύθυνη δήλωση από τον επίσημο εισαγωγέα εργοστασιακής εγγύησης βαφής και αντισκωριακής 

προστασίας τουλάχιστον 3 και 12 έτη αντίστοιχα.  

 • Υπεύθυνη δήλωση από τον επίσημο εισαγωγέα εργοστασιακής εγγύησης μπαταρίας κίνησης διάρκειας 

οκτώ (8) ετών ή 160.000 km (όποιο παρέλθει πρώτο). 

  Να κατατεθεί σχετική λίστα με τις πωλήσεις επιβατικά ηλεκτρικά οχήματα στην Ελλάδα του ίδιου 

κατασκευαστή κατά την τελευταία τριετία (2022-2020).. 

 Δήλωση εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Οχήματος, ότι εγγυάται την 

προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  

ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 

τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον επί 10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 

επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 

επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή 

 

 

 

Επίσης ζητούνται: 



 

 

   

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του προμηθευτή κατά ISO 14001. 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή κατά ISO 14001. 

 

  



 

 

   

 

 

 

2.1.2. ΤΜΗΜΑ 1  – 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. 

 

Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης: Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στι-

βαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα 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 επίσης το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης και πλευρικές μπάρες 

ασφαλείας στις πόρτες. Επιθυμητό είναι να έχει αξιολογηθεί με ασημένιο βραβείο από το EURO NCAP. 

 

Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας, ώστε να μην δέχεται στρέψεις και μηχα-

νικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή. Το πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την αντοχή του πλαι-

σίου. Το πλαίσιο θα διαθέτει δύο θύρες για την καμπίνα του οδηγού (οδηγού - συνοδηγού).  

 

Το σασί θα καλύπτεται από τουλάχιστον 10ετή εγγύηση από τον κατασκευαστή 

 

Θα υπάρχει δυνατότητα για μεταφορά τουλάχιστον δύο ατόμων (οδηγός και συνοδηγός επιθυμητό δύο συνο-

δηγοί). Στον χώρο φόρτωσης θα υπάρχουν μία συρόμενη πλαϊνή πόρτα και μία πίσω πόρτα με υαλοστάσιο θερ-

μαινόμενο, δίφυλλη, ανοιγόμενη στο πλάι κατά 180ο. Η καμπίνα του οδηγού θα διαχωρίζεται από τον χώρο φόρ-

τωσης με ειδικό διαχωριστικό στο οποίο όμως θα υπάρχει άνοιγμα επικοινωνίας των δύο χώρων. Στο δάπεδο του 

χώρου φόρτωσης θα υπάρχει επένδυση από σκληρό πλαστικό. Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι μονωμέ-

νος (σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με κατάλληλο υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει 

εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό. Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλά-

μου 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 λειτουρ-

γιών, κ.α. 

 

Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος θα προκύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή 

και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα είναι: 

 

Το συνολικό μήκος οχήματος περίπου 5.000 mm±10% 

Το συνολικό πλάτος οχήματος με τους καθρέπτες ανοιγμένους περίπου 2.200 mm. 

Το συνολικό ύψος οχήματος περίπου 2.000 mm 



 

 

   

Το μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης περίπου 2.500 mm 

Το μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης περίπου 1.700 mm 

Ύψος φόρτωσης από το έδαφος περίπου 550 mm 

Ύψος φόρτωσης από το δάπεδο μέχρι την οροφή περίπου 1.400 mm 

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης περίπου 5,5 m3 

Μικτό βάρος του οχήματος περίπου 3,0 τόνων 

Ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 1,1 τόνων 

Ακτίνα κύκλου στροφής στους τροχούς: μικρότερη των 6,50m 

*  Οι αναγραφόμενες διαστάσεις επιδέχονται απόκλισης +/- 5%. 

 

Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό κλείδωμα και υαλοπί-

νακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος ηλεκτροκίνητοι και θα υπάρχει Immobilizer τελευταίας τεχνολογίας. Τα κρύ-

σταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας. 

 

Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, ρυθμιζόμενα, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. δερματίνη) με-

γάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται. Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζό-

μενα καθ’ ύψος και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό 

υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα. 

 

Θα υπάρχει υποχρεωτικά αερόσακος οδηγού, συνοδηγού. Επιπλέον αερόσακοι θα αξιολογηθούν θετικά όπως ε-

πίσης και κάθε μέσο ή τεχνολογία πέραν των απαιτούμενων που αυξάνουν την ασφάλεια των επιβαινόντων. Θα 

πρέπει να υπάρχουν δύο ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) στο μπρο-

στινό μέρος του οχήματος και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού, εσωτερικό 

καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες (αριστερά, δεξιά), αναδιπλούμενους, ευρυγώνιους. 

 

Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός 

του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση (με βομβητή και φως κινδύνου) για τυχόν βλάβη σε συστήματά 

του. Ενδεικτικά θα πρέπει να υπάρχει ταχύμετρο, ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας, κ.α 

 

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη θερμαινό-

μενου φρέσκου αέρα, εργοστασιακό σύστημα ψύξης (A/C air-condition) ή σύστημα αυτόματου κλιματισμού (θέρ-

μανση-ψύξη-αερισμός), με τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, εσωτερικό φωτισμό στον θάλαμο οδή-

γησης και στον χώρο φόρτωσης, ψηφιακό ράδιο-ΜΡ3, κεραία και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση, έτοιμο για χρήση) 

με χειριστήρια στο τιμόνι και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς (έστω και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη προμήθειας). 

 

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 επισκευής 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 οχήματος 

(κινητήρα, πλαίσιο κλπ), μεταφρασμένα στην Ελληνική και επίσης εύχρηστο κατάλογο ανταλλακτικών για 

τον κινητήρα, πλαίσιο κλπ. 

 

Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων του εξοπλισμού ασφαλείας, ενδεικτικών λυχνιών και 

των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που δια-

θέτει ο θάλαμος οδήγησης και ο χώρος φόρτωσης και οι οποίες θα προσμετρηθούν στην αξιολόγηση του οχήμα-

τος. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα, τα τεχνικά στοι-

χεία και οι πληροφορίες 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 θάλαμο οδήγησης. 

• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 

• Χωρητικότητα φόρτωσης. 

 

Κινητήρας: Ο κινητήρας θα είναι ηλεκτρικός, ισχύος τουλάχιστον 100 kW μετρούμενη κατά CEE, σύμφωνα με τις 

οδηγίες τις ΕΕ που ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 250 Nm. Θα αξιολογηθεί θετικά αν η ροπή στρέψης είναι όσο το 

δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα και παραμένει σταθερή στο μεγαλύτερο δυνατό εύ-

ρος στροφών.  

 

Σύστημα Μετάδοσης-Κιβώτιο ταχυτήτων-Συμπλέκτης-Διαφορικό: 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι αυτόματο. 

 

Σύστημα Πέδησης: 

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, προσφέροντας ασφαλή 

πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα δύο κυκλωμάτων, με υποβοήθηση σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ 

και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και μεταγενέστερες). Υποχρεω-

τικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε όλους τους τροχούς (ABS) σε 

συνδυασμό με σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής πέδησης (EBD ή αντίστοιχο). 

 

Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς και το κάθε όχημα θα διαθέτει αεριζόμενα 

δισκόφρενα στους εμπρός τροχούς και δισκόφρενα στους πίσω τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ 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 όχημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 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 ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικό από την ισχύουσα 



 

 

   

νομοθεσία έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. Επιπρόσθετα συστήματα που βοηθούν στην ασφα-

λέστερη οδήγηση όπως π.χ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESC, υποβοήθηση φρένων στο απότομο 

φρενάρισμα EBA, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα HAS, κ.α θα ληφθούν θετικά υπ’ όψιν. Να πε-

ριγραφεί 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 οχήματος, θα διαθέτει οπωσδήποτε υποβοήθηση, με σύστημα αυτόματης επα-

ναφοράς και θα είναι ρυθμιζόμενο. 

 

Άξονες – Αναρτήσεις – Ελαστικά: 

Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες. Η πραγ-

ματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων 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 εργοστασίου κατασκευής (όχι απομιμήσεις). 

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα 

της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομο-

θεσία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση, του οχήματος υπό δυσμενείς συνθήκες με πλήρες φορτίο. 

To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες, με ελαστικά επίσω-

τρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ακτινωτού τύπου (radial), νέας τεχνολογίας (tubeless), σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλη θέση στο 

πλαίσιο του οχήματος. Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, δια-

στάσεις 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 ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, τους απαραίτητους 

προβολείς και φωτιστικά σώματα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό σύστημα όπως προβλέπεται από 

τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει. 

 

Θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευτής των 12 V, με επαρκή χωρητικότητα, κατάλληλος για την ομαλή λειτουργία 

των υποσυστημάτων, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης (Maintenance Free Battery), 

τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για 

εύκολο έλεγχο - συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προ-

βλεπόμενες μονωμένες 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 επαρ-

κώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου. 

 

Συστοιχία μπαταριών κίνησης: 

Οι μπαταρίες να είναι ιόντων λιθίου, τάσεως  400 V και ενέργειας τουλάχιστον 75 KWh.  Η αυτονομία του οχήμα-

τος 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 ταχυ-

φορτιστή DC ισχύος 50KW. 



 

 

   

Το όχημα να φέρει ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) ισχύος τουλάχιστον 11Kw. Μέσω αυτού και από επιτοίχιο φορ-

τιστή ισχύος τουλάχιστον 11Kw και σε κατάσταση φόρτισης Mode 3 να επιτυγχάνεται φόρτιση αυτονομίας τουλά-

χιστον 200km εντός 4,5 ωρών περίπου. 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 αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα είναι 

σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. 

Το όχημα θα φέρει εγγύησης βαφή και αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 2 έτη 

 Το χρώμα των οχημάτων θα είναι λευκό ή ανοιχτό.  

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιμετρικής κίτρινης λωρίδας πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή με κεφαλαία γράμ-

ματα και στις δύο (2) πλευρές του κάθε οχήματος της επωνυμίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει-καθώς και 

πινακίδας του προγράμματος χρηματοδότησης « Αντ. Τριτσης» και στις δυο πλευρές, με υποχρέωση και έξοδα του 

αναδόχου.  

Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και ο ανά-

δοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων. 

 

Επιπρόσθετος εξοπλισμός. 

Κάθε όχημα θα συνοδεύεται από: 

Έναν (1) επιτοίχιο φορτιστή (δεν απαιτείται εγκατάσταση από τον προμηθευτή) ισχύος 11 Kw, τριφασικό, 3Χ16Α, 

με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο καλώδιο μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων. Θα έχει δείκτη προστασίας έναντι 

σκόνης και υγρασίας τουλάχιστον IP54 και δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας τουλάχιστον ΙΚ10.  

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Το κάθε όχημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χω-

ρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προβλεπόμενη συντήρηση( services), την αντικατάσταση ή ε-

πιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

Για την συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και 

συντήρησης εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και σε εύλογη (ακτινα 25km ) από το αμαξοστάσιο του 

Δήμου ή αντίστοιχη ολοκληρωμένη κινητή μονάδα για την παροχή υπηρεσιών επισκευής. 

Θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου συνεργείου για την παροχή των υπηρεσιών του προς το 

Δήμο. ητ 

Το συνεργείο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για επισκευές και συντηρήσεις, που απαιτούνται 

στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων - εξοπλισμού. Θα αναφερθούν τα κεντρικά και 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών καθώς και η 

ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς την εκτέλεση των επισκευών ο χρόνος 

παράδοσης -σε ειδικές περιπτώσεις - των ανταλλακτικών μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.  

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 



 

 

   

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  

Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο εγγύησης και να 

αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται μετά τον 

χρόνο καλής λειτουργίας 

Στην περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός 72 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, 

email κλπ.), να κινητοποιείται για κάθε και η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται το πολύ εντός δεκα 

(10) εργάσιμων ημερών.  

 

Τεχνική Υποστήριξη – After Market 

• Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Οχήματος, ότι εγγυάται 

την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  ο 

χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών (Υποβολή 

Υπεύθυνης Δήλωσης).  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο 

εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 

10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), 

μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να 

γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι 

κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 

Εκπαίδευση  

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου να αναφέρει ότι αναλαμβάνει, για τουλάχιστον 

(6) μήνες χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, για την λειτουργία και την συντήρηση 

των οχημάτων, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, 

μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει  επαρκώς και  

κατά  την  ημερομηνία  της  παράδοσης  των  οχημάτων  και  με  βάση  τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν 

από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης για το κάθε Ηλεκτροκίνητο Όχημα – Λοιπός Εξοπλισμός θα γίνει στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας- Αμαξοστάσιο- και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά κα 

απορρίπτεται.  

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας. 



 

 

   

 

Περιεχόμενο Τεχνικών Προσφορών  

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση 

να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου θα 

παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου Οχήματος-Εξοπλισμού , αφενός για να 

ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε 

προσφερόμενο Όχημα-Εξοπλισμός. 

 Έκθεση - Αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του Οχήματος-Εξοπλισμού (Ασφάλεια – Λειτουργικότητα - 

Αποδοτικότητα). 

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες 

(prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν 

να είναι στην αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). 

 Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή . 

 Δήλωση Αναδόχου  του τόπου και του χρόνου παράδοσης.  

 Δήλωση Αναδόχου ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των οδηγών   και 

συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει. 

 Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχημα- εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται ότι:  

α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μία κύρια προσφορά, που θα αφορά ένα ή περισσότερα 

τμήματα και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων 

οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα, η προσφορά του θα απορρίπτεται . Επίσης σε περίπτωση που  

διαγωνιζόμενος υποβάλλει περισσότερες από μία  προσφορές τότε θα απορρίπτονται όλες και  

β. Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων  οχημάτων-εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του/των κατασκευαστή/των, εφόσον ζητηθούν. 

 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

στοιχεία : 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν 

γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά 

και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: α. Τη διεκπεραίωση 

κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας  Αρχής,  για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος 

ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο και β. Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και 



 

 

   

της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση 

τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης 

της Έγκρισης Τύπου)  

 Δήλωση Συμμόρφωσης/Σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Όπως προβλέπεται (ισχύουσα 

Νομοθεσία). 

 Έγκριση τύπου ΕΚ (Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου) του οχήματος, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 46/2007. 

 Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης Ηλεκτρικού Οχήματος. 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες 

όχημα (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) . 

  Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εντός 72 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, email 

κλπ.), θα  κινητοποιείται για κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον 

φορέα ανάλογα με την βλάβη 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον επίσημο εισαγωγέα εγγύησης βαφής και αντισκωριακής προστασίας 

τουλάχιστον 3 και 12 έτη αντίστοιχα.  

 Υπεύθυνη δήλωση από τον επίσημο εισαγωγέα εγγύησης μπαταρίας κίνησης διάρκειας οκτώ (8) ετών ή 

160.000 km (όποιο παρέλθει πρώτο). 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Κατασκευαστή αναφορικά με τα 10 χρόνια εγγύησης του σασί. 

 Λίστα με τις πωλήσεις μικρών ηλεκτρικών κλειστών φορτηγών  στην Ελλάδα του ίδιου κατασκευαστή κατά 

την τελευταία τριετία (2022-2020).. 

 Δήλωση εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Οχήματος, ότι εγγυάται την 

προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  

ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 

τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον επί 10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 

επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 

επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

Επίσης ζητούνται: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του προμηθευτή κατά ISO 14001. 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή κατά ISO 14001. 



 

 

   

 

 

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

 

Το προς προμήθεια όχημα προορίζεται για τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές, 

φορτώσεις, 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 τεχνολογίας. Θα τηρεί 

πλήρως την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 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 πλάτος θα πρέπει να είναι μικρότερο από 130 εκ. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αρ-

θρωτό, ισχυρής κατασκευής. 

Η θέση του χειριστή θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση περίπου του μηχανήματος προκειμένου ο χειριστής να έχει 

πλήρη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις για καλύτερη χρήση καθώς και για θέματα ασφάλειας. 

Θα πρέπει να διαθέτει κλειστή καμπίνα, άνετο ρυθμιζόμενο κάθισμα με ζώνη ασφάλειας, καθώς και φάρο εργα-

σίας. Το μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να φέρει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες συνεχούς ρεύματος, 

τροφοδοσίας 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 μηχανήματος, οι οποίες αντίστοιχα θα δίνουν ισχύ σε όλες τις 

κινήσεις του μηχανήματος (πορεία, τιμόνι, μπούμα, παρελκόμενο εργασίας κλπ). 

Η κίνηση πορείας θα είναι με υδραυλικούς κινητήρες στους 4 τροχούς  και η τελική ταχύτητα πορείας  του  μη-

χανήματος   θα  πρέπει  να είναι αδιαβάθμητη από μηδέν έως τουλάχιστον 12 χιλιόμετρα/ώρα. 

Θα πρέπει να φέρει τέσσερις ομοδιάστατους τροχούς, για μέγιστη ευελιξία  κινήσεων  οι  οποίοι  θα έχουν με-

γάλη 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 είναι για την κίνηση προς τα πίσω. Η πίεση του πεντάλ 

προς την αντίθετη κατεύθυνση της εκάστοτε κίνησης, θα προκαλεί το φρενάρισμα του μηχανήματος.    

Το μηχάνημα  θα  πρέπει  να  έχει σύστημα τετρακίνησης για καλύτερη πρόσφυση σε χωμάτινες επιφάνειες και 

μεγαλύτερη 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 κα-

λύτερη πρόσφυση και να απεμπλέκεται το μηχάνημα σε περίπτωση 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 ανάκτη-

σης ενέργειας για λόγους αύξησης της αυτονομίας. Θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης (χειρόφρενο) πολ-

λαπλών δίσκων, το οποίο θα ενεργοποιείται ηλεκτρικά. 

Η καμπίνα θα έχει περιμετρικά προστατευτικούς υαλοπίνακες. 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  απαραίτητα  κομβία και με ηλεκτρικό χειριστήριο τύπου 

joystick για  όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες της μπούμας και του παρελκόμενου εργασίας. Επίσης, οθόνη 

υγρών κρυστάλλων για όλες τις απαραίτητες ενδείξεις (ταχύτητα πορείας, επίπεδο φόρτισης μπαταριών, ωρο-

μετρητής, ένδειξη υδραυλικού φορτίου, ένδειξη παρκόφρενου, ένδειξη υδραυλικού φίλτρου κλπ). 

Στην καμπίνα θα υπάρχει επίσης κομβίο ρύθμισης της παρεχόμενης πίεσης προς τη μπούμα και τον παρελκόμενο 

εξοπλισμό εργασίας, σύμφωνα με την επιθυμία του χειριστή. Περισσότερη πίεση θα αυξάνει την ταχύτητα κίνη-

σης της μπούμας, λιγότερη πίεση θα ελαττώνει την ταχύτητα κίνησης της μπούμας. 

Στο βασικό εξοπλισμό του μηχανήματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

- Επιλογή οικονομικής λειτουργίας (Eco Mode), για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας και μεγα-

λύτερη αυτονομία των μπαταριών. 

- Σύστημα ευθυγράμμισης της μπούμας, για εύκολη και γρήγορη σύνδεση του παρελκόμενου εξοπλισμού 

εργασίας. 

- Ανακουφιστικές βαλβίδες για την προστασία υπερφόρτωσης των υδραυλικών συστημάτων. 

- Πρόσθια πλάκα ταχυσύνδεσης με όλους τους απαραίτητους υδραυλικούς και ηλεκτρικούς ταχυσυνδέ-

σμους, για τη γρήγορη σύνδεση του εκάστοτε παρελκόμενου εξοπλισμού εργασίας. 

- 2 προβολείς τύπου LED για εργασία σε συνθήκες δυσμενούς φωτισμού. 

 

Οι επιδόσεις του μηχανήματος θα πρέπει να είναι οι καλύτερες 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 επιφάνειες οδοστρωμάτων. 

Σύστημα μπαταριών και φορτιστή: Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με μπαταρίες λιθίου Li-Ion ισχύος του-

λάχιστον 20 kWh, προκειμένου να έχει αυτονομία εργασίας τουλάχιστον 4 ωρών. Η φόρτιση των μπαταριών θα 

γίνεται από ενσωματωμένο στο μηχάνημα φορτιστή, εντός 7-8 ωρών, από το κοινό δίκτυο 230V AC 2ph της ΔΕΗ. 

Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα φόρτισης από ταχυφορτιστή ισχύος 16 kVA, εντός μίας με δύο ωρών. 

 

Το μηχάνημα  θα φέρει στον κύριο εξοπλισμό του τα κάτωθι  εξαρτήματα: 

 Εκχιονιστικό σύστημα με λεπίδα σταθερή πλάτους τουλάχιστον 180 εκ. Η λεπίδα θα διαθέτει στο κάτω 

μέρος της πλαστική  επικάλυψη  για μεγαλύτερη  αντοχή. 

 Αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λίτρων. 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 τουλάχιστον 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 (ψηφιακό 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 επίσης και άλλα  εξαρτήματα (τα οποία δεν περιλαμβάνονται 

στην παρούσα προμήθεια). Να γίνει ενδεικτική αναφορά από τον προσφέροντα.  

Χρωματισμός: Εξωτερικά το μηχάνημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχι-

στον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ή με άλλη 

μέθοδο η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 

σύγχρονα μηχανήματα. Θα δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του μηχανήματος.  

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή με κεφαλαία γράμματα και στις δύο (2) πλευρές του μηχανήματος της επωνυμίας 

της υπηρεσίας στην οποία ανήκει-καθώς και πινακίδας του προγράμματος χρηματοδότησης « Αντ. Τριτσης» και 

στις δυο πλευρές, με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου.  

Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και ο ανά-

δοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων 

Παρελκόμενα – Εγχειρίδια: Το μηχάνημα θα συνοδεύεται 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 μηχανήματος. 

• Εικονογραφημένο βιβλίο ανταλλακτικών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

• Σετ εργαλείων συντηρήσεως. 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Το κάθε όχημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χω-

ρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προβλεπόμενη συντήρηση( services), την αντικατάσταση ή ε-

πιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

Για την συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και 



 

 

   

συντήρησης εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και σε εύλογη πχ ακτινα 25km από το αμαξοστάσιο του 

Δήμου και ολοκληρωμένη κινητή μονάδα για την παροχή υπηρεσιών επισκευής. 

Θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου συνεργείου για την παροχή των υπηρεσιών του προς το 

Δήμο.  

Το συνεργείο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για επισκευές και συντηρήσεις, που απαιτούνται 

στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων - εξοπλισμού. Θα αναφερθούν τα κεντρικά και 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών καθώς και η 

ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς την εκτέλεση των επισκευών ο χρόνος 

παράδοσης -σε ειδικές περιπτώσεις - των ανταλλακτικών μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.  

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 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  

Για το κινητό συνεργείο να κατατεθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας 

Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο εγγύησης και να 

αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται μετά τον 

χρόνο καλής λειτουργίας 

Στην περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός 72 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, 

email κλπ.), να κινητοποιείται για κάθε και η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται το πολύ εντός δεκα 

(10) εργάσιμων ημερών..  

 

Τεχνική Υποστήριξη – After Market 

Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Μηχανήματος, ότι εγγυάται 

την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  ο 

χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών.  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο 

εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 

10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), 

μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να 

γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι 

κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 

Εκπαίδευση  

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου να αναφέρει ότι αναλαμβάνει, για τουλάχιστον 

(6) μήνες χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, για την λειτουργία και την συντήρηση 

του μηχανήματος, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, 



 

 

   

μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει  επαρκώς και  

κατά  την  ημερομηνία  της  παράδοσης  των  οχημάτων  και  με  βάση  τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν 

από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης για το κάθε Ηλεκτροκίνητο Όχημα – Λοιπός Εξοπλισμός θα γίνει στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας- Αμαξοστάσιο- και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά κα 

απορρίπτεται.  

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας. 

 

Περιεχόμενο Τεχνικών Προσφορών  

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση 

να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου θα 

παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου Οχήματος-Εξοπλισμού , αφενός για να 

ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε 

προσφερόμενο Όχημα-Εξοπλισμός. 

 Έκθεση - Αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του Οχήματος-Εξοπλισμού (Ασφάλεια – Λειτουργικότητα - 

Αποδοτικότητα). 

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες 

(prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν 

να είναι στην αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). 

 Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή . 

 Δήλωση Αναδόχου  του τόπου και του χρόνου παράδοσης.  

 Δήλωση Αναδόχου ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των οδηγών/χειριστών   

και συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει. 

 Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχημα- εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται ότι:  

α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μία κύρια προσφορά, που θα αφορά ένα ή περισσότερα 

τμήματα και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων 

οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα, η προσφορά του θα απορρίπτεται . Επίσης σε περίπτωση που  

διαγωνιζόμενος υποβάλλει περισσότερες από μία  προσφορές τότε θα απορρίπτονται όλες και  



 

 

   

β. Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων  οχημάτων-εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του/των κατασκευαστή/των, εφόσον ζητηθούν. 

 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

στοιχεία : 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν 

γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά 

και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: α. Τη διεκπεραίωση 

κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας  Αρχής,  για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος 

ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο και β. Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και 

της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση 

τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης 

της Έγκρισης Τύπου)  

 Δήλωση Συμμόρφωσης/Σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Όπως προβλέπεται (ισχύουσα 

Νομοθεσία). 

 Έγκριση τύπου ΕΚ (Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου) του οχήματος, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 46/2007. 

 Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης Ηλεκτρικού Οχήματος. 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες 

όχημα (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) . 

  Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εντός 72 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, email 

κλπ.), θα  κινητοποιείται για κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον 

φορέα ανάλογα με την βλάβη 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον επίσημο εισαγωγέα εγγύησης μπαταρίας κίνησης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών 

ή 5500 πλήρων φορτίσεων (όποιο παρέλθει πρώτο). 

 Λίστα με τις πωλήσεις ηλεκτρικών μηχανημάτων πολλαπλών χρήσεων στην Ελλάδα του ίδιου κατασκευαστή 

κατά την τελευταία τριετία (2022-2020).. 

 Δήλωση εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Οχήματος, ότι εγγυάται την 

προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  

ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 

τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον επί 10 έτη. 



 

 

   

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 

επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 

επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 Βίντεο (ψηφιακό αρχείο), στο οποίο να επιδεικνύεται ευκρινώς το προσφερόμενο μηχάνημα που θα 

φέρει διαδοχικά κάθε έναν από τους προσφερόμενους εξοπλισμούς εν λειτουργία.  

 

 

 Επίσης ζητούνται: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του προμηθευτή κατά ISO 14001. 

 Πιστοποιητικό OHSAS 18001 του προμηθευτή για το παρεχόμενο service και τεχνική υποστήριξη 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή κατά ISO 14001. 

 

  



 

 

   

 

 

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

 

 

Γενικά στοιχεία : Το υπό προμήθεια ηλεκτροκίνητο αναρροφητικό 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 Ευρωπαϊκούς 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 Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Οδοκαθαρισμού,  θα πρέπει να 

είναι: 

 

Μέγιστο Μήκος  έως 4.200 (mm)* +/- 5% 

Μέγιστο Πλάτος  έως 1.200(mm)* +/- 5% 

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

Μέγιστο συνολικό βάρος με φορτίο έως 4.500 (kg) 

 

Βιώσιμη Τεχνολογία:  Στο ηλεκτροκίνητο σάρωθρο όχημα, με την εξάλειψη των ηχητικών εκπομπών πετρελαιοκι-

νητήρων ή βενζινοκινητήρων και τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής μόνωσης του μηχανήματος, 

θα μειώνονται οι εκπομπές ήχου κατά περισσότερο από 30% σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά. Οχήματα. 

Επίσης, θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στη διανομή 

βαρών και όλες οι λειτουργίες του σαρώθρου θα οδηγούνται αποκλειστικά από ηλεκτρικούς κινητήρες, αποφεύ-

γοντας έτσι τα αναποτελεσματικά και εύθραυστα παραδοσιακά υδραυλικά συστήματα. 

 

Ενεργειακή απόδοση: Η ηλεκτρική ενέργεια που συσσωρεύεται στις μπαταρίες του οχήματος θα τροφοδοτεί ά-

μεσα τα μηχανικά όργανα του μηχανήματος μέσω ηλεκτρικών κινητήρων χωρίς επιπλέον μετασχηματισμό ενέρ-

γειας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αυτονομία και μειωμένο 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 μηχανήματος, 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 χρησιμοποιώντας χειριστήρια από την καμπίνα. Η διάμετρος 

πλευρικών βουρτσών θα είναι τουλάχιστον 850 mm, και το ενεργό πλάτος των βουρτσών του σαρώθρου να είναι 

τουλάχιστον 1.500 mm. Το σάρωθρο θα διαθέτει ακροφύσιο αναρρόφησης και χοάνη απορριμμάτων κατασκευ-

ασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης κατασκευασμένο 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 ψεκασμού (τα οποία βρίσκονται κοντά στις βούρτσες), καθώς 



 

 

   

και ακροφύσιο αναρρόφησης μέσα στο σωλήνα αναρρόφησης. Το σύστημα διπλού φιλτραρίσματος θα αποτελεί-

ται από πάνελ φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα στη χοάνη και πλευρικές σήραγγες, για βαθύ φιλτράρισμα της 

σκόνης. 

 

Ηλεκτροκινητήρες: Το σάρωθρο θα είναι 100% ηλεκτροκίνητο ικανής ισχύος για την κίνηση του και την εκτέλεση 

του σαρωτικού έργου. To σάρωθρο θα διαθέτει ηλεκτροκινητήρα για την πορεία του, ισχύος τουλάχιστον 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 τουλάχιστον 45 km/h (κίνηση μη σαρωματος).   

 

Αυτονομία & Συσσωρευτής (Μπαταρία): Θα πρέπει να έχει αυτονομία κίνησης τουλάχιστον 8 ώρες και να διαθέ-

τει μπαταρία λιθίου, χωρητικότητας  τουλάχιστον 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 ηλεκτροκινητήρα στους πίσω τροχούς 

με το πάτημα ενός κουμπιού ενώ επίσης θα διαθέτει electronic hill start assist control system. 

 

Αναρτήσεις: Το Ηλεκτρικό Σάρωθρο να διαθέτει ανεξάρτητες αναρτήσεις στους τέσσερις τροχούς, αποτελούμενες 

από υδραυλικά αμορτισέρ σε συνδυασμό με ενισχυμένα 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 ηλε-

κτρικά μοτέρ και όχι από υδραυλικά συστήματα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διαρροών υδραυλικών υγρών 

που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία σύμφωνα με οδηγία  European Waste Catalogue, υλικά που δη-

μιουργούν προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία και αποτελούν 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 λειτουρ-

γίας ώστε να παρέχεται στον οδηγό - χειριστή δυνατότητα εύκολου ελέγχου και χειρισμών, τόσο για την οδήγηση 

του μηχανήματος, όσο και για την εργασία του. Ακόμη ο θάλαμος οδήγησης θα είναι ειδικά προφυλαγμένος και 

μονωμένος για την σκόνη και τις καιρικές συνθήκες, ενώ θα φέρει και σύστημα κλιματισμού (air condition).  

 

Παρελκόμενα: Το σάρωθρο επί ποινή αποκλεισμού κατά την παράδοση θα είναι εφοδιασμένο με τα κα-

τωτέρω 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 

 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες μηχάνημα 

(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) . 

Για την συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και 

συντήρησης εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και σε εύλογη (πχ ακτινα 25km) από το αμαξοστάσιο του 

Δήμου και ολοκληρωμένη κινητή μονάδα για την παροχή υπηρεσιών επισκευής. 

Θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου συνεργείου για την παροχή των υπηρεσιών του προς το 

Δήμο.  

Το συνεργείο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για επισκευές και συντηρήσεις, που απαιτούνται 

στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων - εξοπλισμού. Θα αναφερθούν τα κεντρικά και 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών καθώς και η 

ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς την εκτέλεση των επισκευών ο χρόνος 

παράδοσης -σε ειδικές περιπτώσεις - των ανταλλακτικών μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.  

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 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  

Για το κινητό συνεργείο να κατατεθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας 

Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο εγγύησης και να 

αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται μετά τον 

χρόνο καλής λειτουργίας 

Στην περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, 

email κλπ.), να κινητοποιείται για κάθε και η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται το πολύ εντός δεκα 

(10) εργάσιμων ημερών...  

 

Τεχνική Υποστήριξη – After Market 

Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Μηχανήματος, ότι εγγυάται 

την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  ο 

χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών.  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν 



 

 

   

Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο 

εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 

10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), 

μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να 

γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι 

κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 

Εκπαίδευση  

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου να αναφέρει ότι αναλαμβάνει, για τουλάχιστον 

(6) μήνες χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, για την λειτουργία και την συντήρηση 

του μηχανήματος, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, 

μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει  επαρκώς και  

κατά  την  ημερομηνία  της  παράδοσης  των  οχημάτων  και  με  βάση  τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν 

από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης για το κάθε Ηλεκτροκίνητο Όχημα – Λοιπός Εξοπλισμός θα γίνει στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας- Αμαξοστάσιο- και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά κα 

απορρίπτεται.  

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας. 

 

Περιεχόμενο Τεχνικών Προσφορών  

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση 

να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου θα 

παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου Οχήματος-Εξοπλισμού , αφενός για να 

ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε 

προσφερόμενο Όχημα-Εξοπλισμός. 

 Έκθεση - Αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του Οχήματος-Εξοπλισμού (Ασφάλεια – Λειτουργικότητα - 

Αποδοτικότητα). 

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες 

(prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν 

να είναι στην αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). 

 Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή . 



 

 

   

 Δήλωση Αναδόχου  του τόπου και του χρόνου παράδοσης.  

 Δήλωση Αναδόχου ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των οδηγών/χειριστών   

και συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει. 

 Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχημα- εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται ότι:  

α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μία κύρια προσφορά, που θα αφορά ένα ή περισσότερα 

τμήματα και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων 

οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα, η προσφορά του θα απορρίπτεται . Επίσης σε περίπτωση που  

διαγωνιζόμενος υποβάλλει περισσότερες από μία  προσφορές τότε θα απορρίπτονται όλες και  

β. Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων  οχημάτων-εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του/των κατασκευαστή/των, εφόσον ζητηθούν. 

 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

στοιχεία : 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν 

γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά 

και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: α. Τη διεκπεραίωση 

κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας  Αρχής,  για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος 

ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο και β. Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και 

της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση 

τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης 

της Έγκρισης Τύπου)  

 Δήλωση Συμμόρφωσης/Σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Όπως προβλέπεται (ισχύουσα 

Νομοθεσία). 

 Έγκριση τύπου ΕΚ (Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου) του μηχανήματος, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 46/2007. 

 Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης Ηλεκτρικού Οχήματος. 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες 

μηχάνημα (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) . 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, email 

κλπ.) να κινητοποιείται για κάθε και η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται το πολύ εντός δεκα 



 

 

   

(10) εργάσιμων ημερών 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον επίσημο εισαγωγέα εγγύησης μπαταρίας κίνησης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών 

ή 5500 πλήρων φορτίσεων (όποιο παρέλθει πρώτο). 

 Λίστα με τις πωλήσεις ηλεκτρικών σαρώθρου στην Ελλάδα του ίδιου κατασκευαστή κατά την τελευταία 

τριετία (2022-2020).. 

 Δήλωση εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Οχήματος, ότι εγγυάται την 

προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  

ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 

τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον επί 10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 

επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 

επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 Βίντεο (ψηφιακό αρχείο), στο οποίο να επιδεικνύεται ευκρινώς το προσφερόμενο μηχάνημα που θα 

φέρει διαδοχικά κάθε έναν από τους προσφερόμενους εξοπλισμούς εν λειτουργία 

 

Επίσης ζητούνται: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του προμηθευτή κατά ISO 14001. 

 Πιστοποιητικό OHSAS 18001 του προμηθευτή για το παρεχόμενο service και τεχνική υποστήριξη 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή κατά ISO 14001. 

 

 

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. 

 



 

 

   

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 μήκος                                                                                          έως  6.000 (mm) +/- 10% 

Μέγιστο πλάτος                                                                                        έως 2.070 (mm) +/- 5% 

Μέγιστο ύψος                                                                                           έως  2.980 (mm) +/- 5% 

Μέγιστο Βάρος                                                                                         έως 5.000 kg +- 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 1 υποχρεωτική 

Ελάχιστος συνολικός αριθμός όρθιων  επιβατών (χωρίς τον οδηγό και τα ΑμεΑ): 10 άτομα  

 

Επιδόσεις : Το λεωφορείο θα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα, τουλάχιστον, 80km/h.  θα έχει δυνατότητα να 

εκκινήσει από στάση και αναπτύξει ταχύτητα, τουλάχιστον, 10km/h, σε ανωφέρεια με κλίση τουλάχιστον 16%, με 

το μέγιστο αριθμό επιβατών του και λειτουργία του συστήματος κλιματισμού. Θα έχει ελάχιστη ροπή 280Nm και 

ελάχιστη 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, τουλάχιστον, διακοσίων χιλιομέτρων (200 km), σε δρόμο, με κλίσεις 

έως ±5%, χωρίς επαναφόρτιση ή αντικατάσταση των συσσωρευτών του. Mε 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 δεν θα υπερβαίνει τα 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 τουλάχιστον 125kW και η ροπή τουλάχιστον 280Nm. 

Μεγαλύτερη ισχύς και ροπή, είναι προτιμητέες. Ο λόγος της ονομαστικής ισχύος του κινητήρα ως προς την μέγιστη 

επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 25kW/tn. Η τιμή του λόγου θα βαθμολογηθεί αναλόγως. 

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 μικρότερη των 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. 

 

Οι συσσωρευτές κίνησης θα φέρουν εγγύηση Καλής Λειτουργίας τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη ή εκατόν είκοσι 

χιλιάδες (240.000) χλμ, όποιο παρέλθει πρώτο, για τους Συσσωρευτές Κίνησης του λεωφορείου.  

 

Ο προμηθευτής θα 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. 

 

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 χρωματισμένα 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. 

Το όχημα θα φέρει εγγύηση Αντισκωριακής Προστασίας τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη για την αντισκωριακή 

προστασία του λεωφορείου και δέκα (10) για τη αυτοφερόμενη κατασκευή – αμαξώματος 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 



 

 

   

 Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών ή διακόσιες χιλιάδες 

(200.000) χλμ. για το πλήρες μηχάνημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 

εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προβλεπόμενη συ-

ντήρηση( services), την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης 

σε κακό χειρισμό) . 

Για την συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και 

συντήρησης εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και σε εύλογη απόσταση (πχ ακτινα 25km) από το 

αμαξοστάσιο του Δήμου και ολοκληρωμένη κινητή μονάδα για την παροχή υπηρεσιών επισκευής. 

Θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου συνεργείου για την παροχή των υπηρεσιών του προς το 

Δήμο.  

Το συνεργείο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για επισκευές και συντηρήσεις, που απαιτούνται 

στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων - εξοπλισμού. Θα αναφερθούν τα κεντρικά και 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών καθώς και η 

ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς την εκτέλεση των επισκευών ο χρόνος 

παράδοσης -σε ειδικές περιπτώσεις - των ανταλλακτικών μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.  

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 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  

Για το κινητό συνεργείο να κατατεθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας 

Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο εγγύησης και να 

αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται μετά τον 

χρόνο καλής λειτουργίας 

Στην περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του (μέσω FAX, email κλπ.), να κινητοποιείται για κάθε βλάβη και η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται 

το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών..  

 

Τεχνική Υποστήριξη – After Market 

Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Λεωφορείου, ότι εγγυάται 

την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 15 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  ο 

χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών.  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο 

εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 

15 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), 

μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να 

γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι 



 

 

   

κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 

Εκπαίδευση  

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου να αναφέρει ότι αναλαμβάνει, για τουλάχιστον 

(6) μήνες χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, για την λειτουργία και την συντήρηση 

του μηχανήματος, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, 

μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει  επαρκώς και  

κατά  την  ημερομηνία  της  παράδοσης  των  οχημάτων  και  με  βάση  τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν 

από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης για το κάθε Ηλεκτροκίνητο Όχημα – Λοιπός Εξοπλισμός θα γίνει στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας- Αμαξοστάσιο- και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά κα 

απορρίπτεται.  

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας. 

 

Περιεχόμενο Τεχνικών Προσφορών  

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση 

να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου θα 

παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου Οχήματος-Εξοπλισμού , αφενός για να 

ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε 

προσφερόμενο Όχημα-Εξοπλισμός.  

Η  Τεχνική έκθεση που περιέχει λεπτομερή τεχνική περιγραφή των παρακάτω: 

 Γενικά χαρακτηριστικά του λεωφορείου. 

 Χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ του λεωφορείου. 

 Προσφερόμενες εγγυήσεις. 

 Πρόγραμμα συντήρησης. 

 Διαδικασίες για τεχνική υποστήριξη, παράδοση και προμήθεια ανταλλακτικών του 

λεωφορείου. 

 Διαδικασίες εκπαίδευσης. 

 Διαδικασία χειρισμού βλαβών του συστήματος. 

 Σχέδια του λεωφορείου σε κλίμακα: 

 Γενική διάταξη. 



 

 

   

 Εμπρόσθια, οπίσθια, δεξιά και αριστερή πλευρά καθώς και του εσωτερικού 

ύψους του λεωφορείου 

 Έκθεση - Αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του Οχήματος-Εξοπλισμού (Ασφάλεια – Λειτουργικότητα - 

Αποδοτικότητα). 

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες 

(prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν 

να είναι στην αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). 

 Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή . 

 Δήλωση Αναδόχου  του τόπου και του χρόνου παράδοσης.  

 Δήλωση Αναδόχου ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των οδηγών/χειριστών   

και συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει. 

 Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχημα- εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται ότι:  

α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μία κύρια προσφορά, που θα αφορά ένα ή περισσότερα 

τμήματα και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων 

οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα, η προσφορά του θα απορρίπτεται . Επίσης σε περίπτωση που  

διαγωνιζόμενος υποβάλλει περισσότερες από μία  προσφορές τότε θα απορρίπτονται όλες και  

β. Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων  οχημάτων-εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του/των κατασκευαστή/των, εφόσον ζητηθούν. 

 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

στοιχεία : 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν 

γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά 

και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: α. Τη διεκπεραίωση 

κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας  Αρχής,  για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος 

ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο και β. Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και 

της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση 

τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης 

της Έγκρισης Τύπου)  

 Δήλωση Συμμόρφωσης/Σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Όπως προβλέπεται (ισχύουσα 

Νομοθεσία). 

 Έγκριση τύπου ΕΚ (Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου) του οχήματος, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 46/2007. 



 

 

   

 Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης Ηλεκτρικού Οχήματος. 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες 

όχημα (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) . 

  Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ.), να κινητοποιείται για κάθε βλάβη και η αποκατάσταση της βλάβης 

θα ολοκληρώνεται το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον επίσημο εισαγωγέα εγγύησης μπαταρίας κίνησης Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη 

ή εκατόν είκοσι χιλιάδες (240.000) χλμ, όποιο παρέλθει πρώτο, για τους Συσσωρευτές Κίνησης του 

λεωφορείου. Ο προμηθευτής θα 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.. 

 Λίστα με τις πωλήσεις ηλεκτρικών λεωφορειων στην Ελλάδα του ίδιου κατασκευαστή κατά την τελευταία 

τριετία (2022-2020).. 

 Δήλωση εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του Οχήματος, ότι εγγυάται την 

προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 15 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  

ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 

τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον επί 15 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 

επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 

επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 Πιστοποιητικά ενεργειακής κατανάλωσης και αυτονομίας κατά E-SORT1, E-SORT 2 & E-SORT 3 ή ισοδύναμα 

 

Επίσης ζητούνται: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του προμηθευτή κατά ISO 14001. 

 Πιστοποιητικό OHSAS 18001 του προμηθευτή για το παρεχόμενο service και τεχνική υποστήριξη 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή κατά ISO 14001. 

 

 



 

 

   

 

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

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Περιλαμβάνονται 8  (οχτώ) Σταθμοί Φόρτισης, με προμήθειά τους και την πλήρη εγκατάστασή τους( πίνακας 

διανομής από τον παρακείμενο σταθμό Μ/Τ του Δήμου( περίπου στα 150μ ) , η καλωδίωση από τον πίνακα 

διανομής εως τον κάθε σταθμό εως 25μ καθώς και η ενημέρωση και η αδειοδότηση 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. επτά (7)  Σταθμοί   Φόρτισης Τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 

τουλάχιστον 22 kW και ένας Σταθμός Φόρτισης Τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW.  

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:     

 

- 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: 

22kW 

32 Α 3Χ φάσεις 



 

 

   

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 . Το συνολικό βάρος είναι 55 kg.  

 

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. 

 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Το κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες μηχά-

νημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να κα-

λύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την προβλεπόμενη συντήρηση( services), την αντικατά-

σταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

Για την συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού  θα υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και 

συντήρησης εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και σε εύλογη απόσταση (πχ ακτινα 25km) από το 

αμαξοστάσιο του Δήμου ή ολοκληρωμένη κινητή μονάδα για την παροχή υπηρεσιών επισκευής. 

Θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου συνεργείου για την παροχή των υπηρεσιών του προς το 

Δήμο.  

Το συνεργείο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για επισκευές και συντηρήσεις, που απαιτούνται 

στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων - εξοπλισμού. Θα αναφερθούν τα κεντρικά και 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών καθώς και η 

ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς την εκτέλεση των επισκευών ο χρόνος 

παράδοσης -σε ειδικές περιπτώσεις - των ανταλλακτικών μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.  

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 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  

Για το κινητό συνεργείο να κατατεθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας 

Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο εγγύησης και να 

αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται μετά τον 

χρόνο καλής λειτουργίας 

Στην περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, 

email κλπ.), να κινητοποιείται για κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον 

φορέα ανάλογα με την βλάβη.  

 

Τεχνική Υποστήριξη – After Market 

Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή των φορτιστών, ότι εγγυάται 

την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  ο 

χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών.  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τους φορτιστές σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον 



 

 

   

επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον επί 10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), 

μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να 

γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι 

κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 

Εκπαίδευση  

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου να αναφέρει ότι αναλαμβάνει, για τουλάχιστον 

(6) μήνες χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, για την λειτουργία και την συντήρηση 

του μηχανήματος, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, 

μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει  επαρκώς και  

κατά  την  ημερομηνία  της  παράδοσης  των  οχημάτων  και  με  βάση  τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν 

από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης για το κάθε φορτιστή θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας- Αμαξοστάσιο- και δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος των οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Υπέρβαση του 

χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά κα απορρίπτεται.  

 

Περιεχόμενο Τεχνικών Προσφορών  

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση 

να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου θα 

παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου Εξοπλισμού , αφενός για να ελεγχθεί η 

συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί ο κάθε προσφερόμενος 

φορτιστής.  

 Περιγραφή της Ψηφιακής  εφαρμογής παρακολούθησης, ανεύρεσης  και πληρωμής κατανάλωσης της 

μονάδας φόρτισης  , η οποία θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο σύστημα φόρτισης 

 Έκθεση - Αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του Εξοπλισμού (Ασφάλεια – Λειτουργικότητα - Αποδοτικότητα). 

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες 

(prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν 

να είναι στην αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). 

 Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή . 

 Δήλωση Αναδόχου  του τόπου και του χρόνου παράδοσης.  

 Δήλωση Αναδόχου ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των χρηστών   και 



 

 

   

συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει. 

 Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν τον εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Σημειώνεται ότι:  

α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μία κύρια προσφορά, που θα αφορά ένα ή περισσότερα 

τμήματα και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων 

οχημάτων – εξοπλισμού ανά τμήμα, η προσφορά του θα απορρίπτεται . Επίσης σε περίπτωση που  

διαγωνιζόμενος υποβάλλει περισσότερες από μία  προσφορές τότε θα απορρίπτονται όλες και  

β. Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων  οχημάτων-εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του/των κατασκευαστή/των, εφόσον ζητηθούν. 

 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

στοιχεία : 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν 

γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά 

και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 Δήλωση Συμμόρφωσης/Σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Όπως προβλέπεται (ισχύουσα 

Νομοθεσία). 

 Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης εξοπλισμού. 

 Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες 

μηχάνημα (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) . 

  Υπεύθυνη δήλωση από τον Ανάδοχο εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, email 

κλπ.), θα  κινητοποιείται για κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον 

φορέα ανάλογα με την βλάβη 

 Λίστα με τις πωλήσεις ηλεκτρικών φορτιστών στην Ελλάδα του ίδιου κατασκευαστή κατά την τελευταία 

τριετία (2022-2020).. 

 Δήλωση εκ μέρους του βασικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή του εξοπλισμού, ότι εγγυάται την 

προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, και εκ μέρους του  διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως  

ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών  

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα Οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 

τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 



 

 

   

τουλάχιστον επί 10 έτη. 

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 

επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 

επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

 

Επίσης ζητούνται: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του προμηθευτή κατά ISO 14001. 

 Πιστοποιητικό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των Σταθμών Φόρτισης του κατασκευαστή κατά ISO 

9001 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή κατά ISO 14001. 

 

  



 

 

   

  
 

 

2. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ  Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ € ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

1 Ηλεκτροκίνητο  Επιβατικό ΙΧ 32.000,00 3 96.000,00 

2 

 

Μικρά Ηλεκτροκίνητα Φορτηγά  

Κλειστού τύπου 

 

44.000,00 2 88.000,00 

3 

Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα πολλαπλών 

χρήσεων αρθρωτού τύπου με 

τηλεσκοπικό  βραχίονα 

80.000,00 1 80.000,00 

4 
Ηλεκτροκίνητο αναρροφητικό Όχημα 

Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) 2 κ.μ 
302.400,00 1 302.400,00 

5 

Ηλεκτρικό Λεωφορείο 9 καθημένων 

ατόμων, εκτός ΑΜΕΑ + θέση Οδηγού 

 

448.500,00 1 448.500,00 

6 
Σταθμοί Φόρτισης (AC ελάχιστης 

ονομαστικής ισχύος 22kW) 
9.200,00 7 64.400,00 

7 
Σταθμοί Φόρτισης (DC ελάχιστης 

ονομαστικής ισχύος 40kW) 
30.000,00 1 30.000,00 

Σύνολο Επιλογών Δήμου για την ΑΤ12  1.109.300,00 

ΦΠΑ 24%     266.232,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1.375.532,00 



 

 

   

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διαδικασία της  αξιολόγησης και κατάρτισης  τελικής βαθμολογίας  των Τεχνικών προσφορών των υποψηφίων 

Αναδόχων στηρίζεται στη βαθμολόγηση κριτηρίων με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία 

εκτίθενται αναλυτικά σε πίνακες στην παρούσα ενότητα.  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθηθεί μόνο για όσους εκ των υποψηφίων πληρούν τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών απαιτήσεων. Όσοι εκ των υποψηφίων δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις αυτές αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν βαθμολογούνται οι Τεχνικές τους Προσφορές. 

 

4.1.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ισχύουν αντίστοιχα για το Όχημα - Εξοπλισμό στα οποία  
αναφέρονται). 

 

Η βαθμολόγηση για κάθε ένα από τα ανωτέρω οχήματα , θα προκύπτει από τη συμπλήρωση του παρακάτω 

πίνακα:   

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Α/Α 
1.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 150) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 

Κριτηρίου x 
Συντ/τη 

Βαρύτητας) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα … 5  

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100% … 13  

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή … 5  

1.4 Ενσωματωμένος φορτιστής (OBC)  10  

1.5 Σύστημα Πέδησης … 5  

1.6 Ασφάλεια κατά την οδήγηση … 14  

1.7 

Απόδοση συστήματος φόρτισης 

συσσωρευτή … 6  

1.8 Επιπλέον εξοπλισμός … 4  

1.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας   8  

1.10 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης  10  

1.11 

Εγγύηση βαφής και αντισκωριακής 

προστασίας  5  

1.12 Χρόνος παράδοσης συνόλου εξοπλισμού  5  

1.13 Αξιοπιστία  10  

 ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   100  



 

 

   

Καθορισμός τρόπου βαθμολόγησης 

 1.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ (3 ΤΕΜ) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα. 
Οι ηλεκτροκινητήρες με καθαρή ισχύ  100 kW λαμβάνουν τιμή 100. Για κινητήρες με ισχύ 

τουλάχιστον13 0 kW  λαμβάνουν 150.  Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της 

κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή.. 

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100%. 
Αυτονομία με 300 km λαμβάνει 100. Εάν ξεπερνά τα 500 km λαμβάνει 150. Οποιαδήποτε  τιμή του 

εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με 

γραμμική παρεμβολή. 

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή. 
Να δηλωθούν η Ονομαστική και η Ωφέλιμη χωρητικότητα της συστοιχίας συσσωρευτών σε kWh 

Για ονομαστική χωρητικότητα 50 kWh λαμβάνει την τιμή 100. Για 70 και άνω λαμβάνει 150.  

Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα 

βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή. 

1.4 Ενσωματωμένος φορτιστής (OBC). 
OBC ισχύος 11kW λαμβάνει τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη ισχύ λαμβάνει τιμή 150. 

Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα 

βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή. 

1.5 Σύστημα πέδησης. 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης προσφέρει δισκόφρενα εμπρός και πίσω, 

σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS,σύστημα αντιολίσθησης τροχών και σύστημα ελέγχου 

ευστάθειας (ESP)  βαθμολογείται με τιμή ίση με 100. 

Επιπλέον βοηθητικά συστήματα όπως κατανεμητής πέδησης, ενίσχυσης πέδησης κ.λ.π. θα 

βαθμολογηθούν επιπλέον έως και την τιμή 150. 

1.6 Ασφάλεια κατά την οδήγηση. 
Για  τα συστήματα αυτόματης επιβράδυνσης έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησης για κίνδυνο 

σύγκρουσης δίνεται η τιμή 100. 

Για αναγνώριση οδικής σήμανσης επιπλέον 10 μονάδες. 

Για σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού και υπέρβαση χρόνου οδήγησης χωρίς στάση 

επιπλέον 10.  

Για προειδοποίηση και επαναφορά στη λωρίδα σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης επιπλέον 10. 

Για Cruise control, ρυθμιστή ταχύτητας επιπλέον 10. 

Για αυτόματη ενεργοποίηση των alarm σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης επιπλέον 10. 

1.7 Απόδοση συστήματος φόρτισης συσσωρευτή. 
Να δοθούν οι χρόνοι φόρτισης χρησιμοποιούμενου σταθμού φόρτισης AC ονομαστικής ισχύος 22 

kW για το 50% και το 100% φόρτισης. 

Να δοθούν οι χρόνοι φόρτισης χρησιμοποιούμενου σταθμού φόρτισης DC ονομαστικής ισχύος 40 

kW για το 50% και το 100% φόρτισης. 

Ο διαγωνιζόμενος με την ταχύτερη φόρτιση θα λάβει τιμή 150. Αυτός με την πιο αργή θα λάβει 100. 

Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα 

βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή. 

1.8 Επιπλέον εξοπλισμός 
Επιπλέον εξοπλισμός, όπως αυτόματη πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες 

προσέγγισης κ.τ.λ. θα βαθμολογηθεί καλύτερα. Ο διαγωνιζόμενος με τον πληρέστερο εξοπλισμό θα 

λάβει τιμή 150.  

1.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Δύο (2) έτη για το πλήρες όχημα λαμβάνει την τιμή 100. 



 

 

   

Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.10 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης 
Οκτώ (8) ετών καλής λειτουργίας  ή 160.000 Kμ (όποιο παρέλθει πρώτο) λαμβάνει την τιμή 100 

Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.11 Εγγύηση Βαφής και αντισκωριακής προστασίας  

3 και 10 έτη αντίστοιχα λαμβάνουν την τιμή 100. 

Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.12 Χρόνος Παράδοσης Συνόλου Εξοπλισμού 
Για χρόνο παράδοσης  οχτώ (8) μηνών  για τον συνολικό εξοπλισμό λαμβάνει την  τιμή 100. Η 

προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.13 Αξιοπιστία 
Ο διαγωνιζόμενος που θα καταθέσει λίστα με τα περισσότερα πωληθέντα κατά την τελευταία 

τριετία θα λάβει τιμή 150 αλλιώς αναλογικά από το 100 

 

 

 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

Α/Α 

2.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 150) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 

Κριτηρίου x 
Συντ/τη 

Βαρύτητας) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα … 5  

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100% … 15  

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή … 5  

1.4 Σύστημα Πέδησης … 5  

1.5 

Απόδοση συστήματος φόρτισης 

συσσωρευτή  … 8  

1.6 Ακτίνα στροφής … 10  

1.7 Ωφέλιμο φορτίο … 8  

1.8 Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης   8  

1.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας  7  

1.10 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης  10  

1.11 

Εγγύηση βαφής και αντισκωριακής 

προστασίας  8  

1.12 Χρόνος παράδοσης συνόλου εξοπλισμού  5  

1.13 Αξιοπιστία   6  



 

 

   

 ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   100  

Καθορισμός τρόπου βαθμολόγησης 

 2.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (2 ΤΕΜ) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα. 
Οι ηλεκτροκινητήρες με καθαρή ισχύ  100 kW λαμβάνουν τιμή 100. Για κινητήρες με ισχύ 

τουλάχιστον 130 λαμβάνουν 150.  Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω 

και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση 

στον εγγύτερο ακέραιο. 

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100%. 
Αυτονομία με 300 km κατά WLTP λαμβάνει 100. Εάν ξεπερνά τα 300 km λαμβάνει 150. 

Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου 

θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή. 
Να δηλωθούν η Ονομαστική και η Ωφέλιμη χωρητικότητα της συστοιχίας συσσωρευτών σε kWh 

Για ονομαστική χωρητικότητα 75 kWh λαμβάνει την τιμή 100. Για 70 και άνω λαμβάνει 150.  

Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου 

θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

1.4 Σύστημα πέδησης. 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης σύστημα ABS σε συνδιασμό με σύστημα 

ηλεκτρονικής κατανομής πέδησης (EBD ή αντίστοιχο) βαθμολογείται με τιμή ίση με 100. 

Επιπλέον βοηθητικά συστήματα κ.λ.π. θα βαθμολογηθούν επιπλέον έως και την τιμή 150. 

1.5 Απόδοση συστήματος φόρτισης συσσωρευτή. 
Όταν επιτυγχάνεται φόρτιση με αυτονομία τουλ.200 km εντός 4,5 ωρών  δίνεται η τιμή 100. 

Ο διαγωνιζόμενος με την ταχύτερη φόρτιση θα λάβει τιμή 150. Αυτός με την πιο αργή θα λάβει 

100. 

Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου 

θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

1.6 Ακτίνα στροφής. 
Η ελάχιστη ακτίνα κύκλου στροφής 6,50 m θα λάβει την τιμή 100.  Η προσφορά με την μικρότερη 

ακτίνα στροφής θα λάβει την τιμή 150.  

1.7 Ωφέλιμο φορίο. 
Το ωφέλιμο φορτίο 1050 kg  θα λάβει την τιμή 100. Η προσφορά με το μεγαλύτερο ωφέλιμο 

φορτίο θα λάβει την τιμή 150. 

1.8 Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης. 
Ο όγκος 5,0 m3 θα λάβει τιμή 100. Η προσφορά με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα  θα λάβει την τιμή 

150. 

1.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Δύο (2) έτη για το πλήρες όχημα λαμβάνει την τιμή 100. 

Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.10 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης 
Οκτώ (8) ετών καλής λειτουργίας  ή 160.000 Kμ (όποιο παρέλθει πρώτο) λαμβάνει την τιμή 100 

Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.11 Εγγύηση Βαφής και αντισκωριακής προστασίας  

Τουλάχιστον 2 έτη για αμφότερα λαμβάνουν την τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους 

θα λάβει την τιμή 150. 

1.12 Χρόνος Παράδοσης Συνόλου Εξοπλισμού 



 

 

   

Για χρόνο παράδοσης οχτώ (8) μηνών  για τον συνολικό εξοπλισμό λαμβάνει την  τιμή 100. Η 

προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.13 Αξιοπιστία 
Ο διαγωνιζόμενος που θα καταθέσει λίστα με τα περισσότερα πωληθέντα κατά την τελευταία 

τριετία θα λάβει τιμή 150 αλλιώς αναλογικά από το 100. 

 

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Α/Α 

3.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 150) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 

Κριτηρίου x 
Συντ/τη 

Βαρύτητας) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα … 8  

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100% … 7  

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή … 5  

1.4 

Απόδοση συστήματος φόρτισης 

συσσωρευτή   7  

1.5 Σύστημα Πέδησης … 5  

1.6 Σύστημα Μετάδοσης κίνησης … 7  

1.7 Ακτίνα στροφής … 4  

1.8 Λεπίδα εκχιονισμού … 6  

1.9 Αλατοδιανομέας   7  

1.10 Κάδος – Δαγκάνα (τύπου combo)  8  

1.11 Παλετοφόρο  8  

1.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας  8  

1.13 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης  8  

1.14 Χρόνος παράδοσης συνόλου εξοπλισμού   4  

1.15 Εκπαίδευση προσωπικού  8  

 ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   100  

Καθορισμός τρόπου βαθμολόγησης 

 3.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (1 ΤΕΜ) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρων. 
Οι ηλεκτροκινητήρες με καθαρή ισχύ 2 χ 8 kW λαμβάνουν τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με 

ηλεκτροκινητήρες την υψηλότερη ισχύ λαμβάνει 150. 

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100%. 



 

 

   

Αυτονομία λειτουργίας 4 ωρών λαμβάνει 100. Ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη αυτονομία 

λαμβάνει την τιμή 150. 

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή. 
Η χωρητικότητα 20 kWh λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη 

χωρητικότητα λαμβάνει 150. 

1.4 Απόδοση συστήματος φόρτισης συσσωρευτή. 
Η διάρκεια πλήρης φόρτισης του συσσωρευτή με χρήση του ενσωματωμένου φορτιστή από κοινό 

δίκτυο της ΔΕΗ (230V AC) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 8 ώρες. Η χρήση ταχυφορτιστή (40 kW DC) 

πρέπει να επιτρέπει πλήρη φόρτιση εντός 2 ωρών. Ο διαγωνιζόμενος που παρέχει αυτές τις τιμές 

λαμβάνει 100. Αυτός με τις βέλτιστες τιμές λαμβάνει 150. Οποιαδήποτε  τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

1.5 Σύστημα πέδησης. 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης είναι υδροστατικό (φρένο όταν αφήνουμε το 

πεντάλ του γκαζιού) βαθμολογείται με τιμή ίση με 100. 

Επιπλέον βοηθητικά συστήματα όπως π.χ. ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση κ.λ.π. θα 

βαθμολογηθούν επιπλέον έως και την τιμή 150. 

1.6 Σύστημα μετάδοσης κίνησης. 
Τετρακίνηση με δυναμική σύμπλεξη των τροχών  (και της ίδιας πλευράς). Αδιαβάθμητη 

αυξομείωση της ταχύτητας κίνησης εμπρός και όπισθεν καθώς και του εξοπλισμού  θα λάβει την 

τιμή ίση με 100. Τυχόν επιπλέον συστήματα που βελτιώνουν την ευκολία χρήσης θα λάβουν έως 

και την τιμή 150. 

1.7 Ακτίνα στροφής. 
Η ελάχιστη ακτίνα κύκλου στροφής 2,1m θα λάβει την τιμή 100.  Η προσφορά με την μικρότερη 

ακτίνα στροφής θα λάβει την τιμή 150.  

1.8 Λεπίδα εκχιονισμού. 
Λεπίδα πλάτους τουλάχιστον 180 cm με έλεγχο του ύψους λειτουργίας από την καμπίνα χειριστή 

και πλαστικό κάτω άκρο που μπορεί να αντικαθίσταται λαμβάνει την τιμή 100. Τυχόν πρόσθετες 

λειτουργίες όπως π.χ. αλλαγή της γωνίας λειτουργίας (ως προς τον διαμήκη άξονα του 

μηχανήματος) υδραυλικά κ.τ.λ. λαμβάνουν  έως και 150.   

1.9 Αλατοδιανομέας. 
Με κάδο χωρητικότητας 200 λίτρων, αναδευτήρα, ελεγχόμενη διαχείριση από την καμπίνα και 

ρύθμιση πλάτους διασκορπισμού από 1 έως 7 m θα λαμβάνει την τιμή100. Τυχόν επιπλέον 

συστήματα που βελτιώνουν την ευκολία χρήσης θα λάβουν έως και την τιμή 150. 

1.10 Κάδος – Δαγκάνα (τύπoυ combo) 
Κάδος διαιρούμενος (combo) πλάτους 120 cm, χωρητικότητας 300 λίτρων, δίνει τιμή 100. Τυχόν 

υψηλότερες τιμές βαθμολογούνται  υψηλότερα  Η προσφορά  με τις βέλτιστες τιμές λαμβάνει 150. 

1.11 Παλετοφόρο. 
Ωφέλιμο φορτίο 1,8 τόνων και μήκος πιρουνιού 1,20 m λαμβάνει την τιμή 100.  Η προσφορά  με τις 

βέλτιστες τιμές λαμβάνει 150 

1.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Δύο (2) έτη  χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για το πλήρες όχημα λαμβάνει την τιμή 100. 

Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.13 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης 
Πέντε (5) ετών καλής λειτουργίας λαμβάνει την τιμή 100 

Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.14 Χρόνος Παράδοσης Συνόλου Εξοπλισμού 
Για χρόνο παράδοσης οχτώ (8) μηνών   για τον συνολικό εξοπλισμό λαμβάνει την  τιμή 100. Η 

προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 



 

 

   

1.15 Εκπαίδευση προσωπικού 
Εκπαίδευση σύμφωνα με 4.1.Β και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στις Τεχνικές 

προδιαγραφές τιμάται με 100. . Η προσφορά με την μεγαλύτερης διάρκειας εκπαίδευση θα λάβει 

την τιμή 150. 

 

 

 

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΑΡΩΘΡΟ 

Α/Α 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ)  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 150) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 

Κριτηρίου x 
Συντ/τη 

Βαρύτητας) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα … 7  

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100% … 9  

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή … 8  

1.4 Ταχύτητα πορείας   7  

1.5 Σύστημα Πέδησης … 7  

1.6 Κάδος απορριμμάτων … 8  

1.7 Σύστημα σάρωσης … 10  

1.8 Σύστημα καταστολής σκόνης … 10  

1.9 Εγγύησης καλής λειτουργίας  10  

1.10 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης  10  

1.11 Χρόνος παράδοσης συνόλου εξοπλισμού  6  

1.12 Εκπαίδευση προσωπικού  8  

 ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   100  

Καθορισμός τρόπου βαθμολόγησης 

 4.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα. 
Οι ηλεκτροκινητήρες με καθαρή ισχύ 40 kW λαμβάνουν τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με 

ηλεκτροκινητήρες την υψηλότερη ισχύ λαμβάνει 150. 

1.2 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100%. 
Αυτονομία λειτουργίας 8 ωρών λαμβάνει 100. Ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη αυτονομία 

λαμβάνει την τιμή 150. 

1.3 Χωρητικότητα συσσωρευτή. 



 

 

   

Η χωρητικότητα 45 kWh λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη 

χωρητικότητα λαμβάνει 150. 

1.4 Ταχύτητα πορείας. 
Ταχύτητα 20 km/h λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη ταχύτητα πορείας 

λαμβάνει την τιμή 150. 

1.5 Σύστημα πέδησης. 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης που διαθέτει σύστημα ανάκτησης ενέργειας 

κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος (ESC) και βοηθητικό σύστημα εκκίνησης σε ανωφέρειες (hill 

start assist control system) βαθμολογείται με τιμή ίση με 100. 

Επιπλέον βοηθητικά συστήματα όπως π.χ. ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση κ.λ.π. θα 

βαθμολογηθούν επιπλέον έως και την τιμή 150. 

1.6 Κάδος απορριμμάτων. 
Ο κάδος απορριμμάτων που θα έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 1,7 m3 λαμβάνει την τιμή 100. Ο 

διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη χωρητικότητα λαμβάνει 150. 

1.7 Σύστημα σάρωσης. 
Το σάρωθρο που διαθέτει δύο βούρτσες με διάμετρο 850 mm έμπροσθεν του μηχανήματος με 

ρυθμιζόμενη την μετακίνησή τους και την ταχύτητα περιστροφής τους, με σύστημα αναρρόφησης 

σκόνης και ενεργό πλάτος των βουρτσών 1500 mm θα παίρνει τιμή 100.   

1.8 Σύστημα καταστολής σκόνης. 
Δεξαμενή νερού με χωρητικότητα 300 λίτρων που θα ψεκάζεται μέσω αντλίας και ακροφυσίων 

κοντά στις βούρτσες καθώς και δύο φίλτρα κατακράτησης  της σκόνης  θα βαθμολογούνται με 100.   

Επιπλέον εξοπλισμός σε διάφορα σημεία του κυκλώματος αέρα θα βαθμολογηθεί επιπλέον έως και 

την τιμή 150. 

1.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 
Δύο (2) έτη  χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας για το πλήρες όχημα λαμβάνει την 

τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.10 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης 
Με τρία (3) έτη καλής λειτουργίας του συσσωρευτή  ή 3500 κύκλους  πλήρους φόρτισης λαμβάνει 

την τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.11 Χρόνος Παράδοσης Συνόλου Εξοπλισμού 
Για χρόνο παράδοσης οχτώ (8) μηνών  για τον συνολικό εξοπλισμό λαμβάνει την  τιμή 100. Η 

προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.12 Εκπαίδευση προσωπικού 
Εκπαίδευση σύμφωνα με 4.1.Β και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στις Τεχνικές 

προδιαγραφές τιμάται με 100. . Η προσφορά με την μεγαλύτερης διάρκειας εκπαίδευση θα λάβει 

την τιμή 150. 

 

  



 

 

   

 

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

Α/Α 

5.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 150) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 

Κριτηρίου x 
Συντ/τη 

Βαρύτητας) 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα … 5  

1.2 Ροπή ηλεκτροκινητήρα … 5  

1.3 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100% … 8  

1.4 Χωρητικότητα συσσωρευτή   6  

1.5 Κύκλος στροφής … 5  

1.6 Ταχύτητα πορείας … 4  

1.7 Σύστημα πέδησης … 7  

1.8 Οπτικός έλεγχος από τον οδηγό … 5  

1.9 Πρόσβαση των επιβατών  6  

1.10 Αριθμός επιβατών  5  

1.11 Εγγύηση καλής λειτουργίας  8  

1.12 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης  8  

1.13 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας  5  

1.14 Ταχυφορτιστής  6  

1.15 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών  8  

1.16 Χρόνος παράδοσης συνόλου εξοπλισμού  4  

1.17 Εκπαίδευση προσωπικού  5  

 ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   100  

Καθορισμός τρόπου βαθμολόγησης 

 
5.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1.1 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα. 
Ο ηλεκτροκινητήρας με καθαρή ισχύ 125 kW ή λόγο ισχύος προς κινητήρα ίσο με 25 kW/tn 

λαμβάνουν τιμή 100.  Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη ισχύ λαμβάνει την τιμή 150. 

1.2 Ροπή ηλεκτροκινητήρα. 
Η ροπή 280 Nm  λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με ηλεκτροκινητήρα την υψηλότερη 

ροπή λαμβάνει 150. 

1.3 Αυτονομία μετά από πλήρη φόρτιση 100%. 



 

 

   

Αυτονομία λειτουργίας μέχρι 200  km με κλίσεις ±5%  και με τον κλιματισμό σε λειτουργία λαμβάνει 

τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη αυτονομία σε km λαμβάνει την τιμή 150. 

1.4 Χωρητικότητα συσσωρευτή. 
Η χωρητικότητα 45 kWh λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη 

χωρητικότητα λαμβάνει 150. 

1.5 Κύκλος στροφής. 
Κύκλος στροφής με διάμετρο 14 m λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την μικρότερη 

διάμετρο λαμβάνει την τιμή 150. 

1.6 Ταχύτητα πορείας. 
Ταχύτητα 60 km/h καθώς και ταχύτητα 10 km/h σε δρόμο με ανωφέρεια 10% με μέγιστο αριθμό 

επιβατών και το κλιματισμό εν ενεργεία  λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την 

υψηλότερη απόδοση λαμβάνει την τιμή 150. 

1.7 Σύστημα πέδησης. 
Οι διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά τη διάρκεια του 

φρεναρίσματος, βοηθητικό σύστημα εκκίνησης σε ανωφέρειες, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

τροχών (ABS), ηλεκτρονικό κατανεμητή δύναμης πέδησης (EBD), ελέγχου πρόσφυσης (TCS), 

δυναμικός έλεγχο οχήματος (VDC), σύστημα ελέγχου ροπής  DTC), (βαθμολογείται με τιμή ίση με 

100. Επιπλέον βοηθητικά συστήματα θα βαθμολογηθούν επιπλέον έως και την τιμή 150. 

1.8 Οπτικός έλεγχος από τον οδηγό. 
Σύστημα με κάμερες και αισθητήρες εγγύτητας που πληροφορεί τον οδηγό για τον χώρο πέριξ του 

λεωφορείου λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με το πληρέστερο σύστημα θα  λαμβάνει 

150. 

1.9 Πρόσβαση των επιβαιτών. 
Ειδικός χώρος για ασφαλή μεταφορά ΑμεΑ, θύρα πλάτους 900 mm με χαμηλό δάπεδο και χωρίς 

σκαλοπάτι λαμβάνουν την τιμή 100. Τυχόν βελτιωμένες προσφορές λαμβάνουν έως και 150. 

1.10 Αριθμός επιβατών. 
Συνολικός αριθμός επιβαινόντων (όρθιοι, καθήμενοι, οδηγός και 1 ΑμεΑ):  21 άτομα  

Αριθμός καθήμενων επιβατών (χωρίς τον οδηγό και τα ΑμεΑ) 9 άτομα 

Θέσεις ΑμεΑ   1.  

Συνολικός αριθμός όρθιων  επιβατών (χωρίς τον οδηγό και τα ΑμεΑ): 10 άτομα. 

Για τα παραπάνω ο διαγωνιζόμενος λαμβάνει την τιμή 100.  

1.11 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 
Δύο (2) έτη  ή 200.000 χλμ όποιο παρέλθει πρώτο για το πλήρες όχημα λαμβάνει την τιμή 100. Η 

προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.12 Εγγύηση συσσωρευτή κίνησης 
Με τέσσερα (4) έτη καλής λειτουργίας του συσσωρευτή ή 240.000 km όποιο παρέλθει πρώτο  

λαμβάνει την τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.13 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. 
Με τέσσερα (4) έτη για την αντισκωριακή προστασία του λεωφορείου και δέκα (10) για τη 

αυτοφερόμενη κατασκευή – αμαξώματος θα λαμβάνει την τιμή 100. Η προσφορά με του 

καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.14 Ταχυφορτιστής. 
Ανεξάρτητος σταθερός ταχυφορτιστής  DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW και συνολική 

απόδοση 95% και πιστοποίηση CE λαμβάνει την τιμή 100. 

1.15 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών. 
Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για δεκαπέντε (15) έτη, και για το χρόνο 

παράδοσης των ανταλλακτικών από τον διαγωνιζόμενο εντός τριάντα (3) ημερών , θα λαμβάνει την 

τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.16 Χρόνος Παράδοσης Συνόλου Εξοπλισμού 



 

 

   

Για χρόνο παράδοσης οχτώ (8) μηνών  για τον συνολικό εξοπλισμό λαμβάνει την  τιμή 100. Η 

προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

1.17 Εκπαίδευση προσωπικού 
Εκπαίδευση σύμφωνα με 4.1.Β και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στις Τεχνικές 

προδιαγραφές τιμάται με 100. . Η προσφορά με την μεγαλύτερης διάρκειας εκπαίδευση θα λάβει 

την τιμή 150. 

 

 

 

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  

Α/Α 
6.ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 150) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 

Κριτηρίου x 
Συντ/τη 

Βαρύτητας) 

 ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC    

1.1 Αριθμός συνδέσεων ανά φορτιστή. … 5,5  

1.2 Αντιβανδαλιστική κατασκευή. … 7  

1.3 Κυκλώματα προστασίας. … 10  

1.4 Καλώδια φόρτισης.  4  

1.5 Οθόνη υγρών κρυστάλλων.  4  

1.6 Επίπεδο προστασίας (σκόνη και υγρασία). … 7  

1.7 Συντελεστής απόδοσης του φορτιστή. … 4,5  

 ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC  0  

2.1 Αριθμός συνδέσεων ανά φορτιστή. … 5,5  

2.2 Αντιβανδαλιστική κατασκευή. … 7  

2.3 Κυκλώματα προστασίας. … 10  

2.4 Καλώδια φόρτισης.  4  

2.5 Οθόνη υγρών κρυστάλλων  4  

2.6 Επίπεδο προστασίας (σκόνη και υγρασία). … 7  

2.7 Συντελεστής απόδοσης του φορτιστή. … 4,5  

 ΛΟΙΠΑ    

3.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας. … 9  

3.2 Χρόνος Παράδοσης Συνόλου Εξοπλισμού. … 7  



 

 

   

 ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   100  

Καθορισμός τρόπου βαθμολόγησης 

 
6.1.ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC 

1.1 Αριθμός συνδέσεων ανά φορτιστή. 
Φορτιστής με μία (1) σύνδεση λαμβάνει την τιμή 100. Με δύο συνδέσεις λαμβάνει την τιμή 150. 

1.2 Αντιβανδαλιστική κατασκευή. 
Ποιότητα κατασκευής που προστατεύει τον φορτιστή από κακόβουλες επιθέσεις και ΙΚ10. Εφόσον 

συνυπάρχει με σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο φόρτισης OCCP1.6 λαμβάνει την τιμή 100. 

Νεώτερες εκδόσεις λαμβάνουν έως και την τιμή 150. 

1.3 Κυκλώματα προστασίας. 
Η ύπαρξη διακόπτη κινδύνου διακοπής λειτουργίας (emergency stop) με ένδειξη LED, η προστασία 

για υπέρταση από το δίκτυο, για ηλεκτρικές διαρροές, προστασία γείωσης, υπερθέρμανσης και 

αντικεραυνική προστασία λαμβάνουν τι τιμή 100. Με τα στοιχεία που θα δοθούν από τους 

διαγωνιζόμενους θα λάβουν τιμή έως και 150. 

1.4 Καλώδια φόρτισης. 
Καλώδια φόρτισης μήκους 3,5 m Type 2για κάθε σύνδεση λαμβάνουν τιμή 100. Καλώδια 

μεγαλύτερου μήκους λαμβάνουν υψηλότερη τιμή. Η προσφορά  με το μέγιστο μήκος λαμβάνει τιμή 

150. 

1.5 Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 
Η οθόνη με μέγεθος 3’’ και τις βασικές πληροφορίες λαμβάνει την τιμή 100. Κάθε επιπλέον 

πληροφορία που εμφανίζεται βαθμολογείται καλύτερα έως και την τιμή 150. 

1.5 Επίπεδο προστασίας (σκόνη και υγρασία). 
IP54 λαμβάνει την τιμή 100.  Η προσφορά με τον καλύτερο δείκτη θα λάβει την τιμή 150. 

1.6 Συντελεστής απόδοσης του φορτιστή. 
Με τιμή 95% λαμβάνει τη τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

 

 
6.2.ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC 

2.1 Αριθμός συνδέσεων ανά φορτιστή. 
Φορτιστής με μία (1) σύνδεση λαμβάνει την τιμή 100. Με δύο συνδέσεις λαμβάνει την τιμή 150. 

2.2 Αντιβανδαλιστική κατασκευή. 
Ποιότητα κατασκευής που προστατεύει τον φορτιστή από κακόβουλες επιθέσεις και ΙΚ10. Εφόσον 

συνυπάρχει με σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο φόρτισης OCCP1.6 λαμβάνει την τιμή 100. 

Νεώτερες εκδόσεις λαμβάνουν έως και την τιμή 150. 

2.3 Κυκλώματα προστασίας. 
Η ύπαρξη διακόπτη κινδύνου διακοπής λειτουργίας (emergency stop) με ένδειξη LED, η προστασία 

για υπέρταση από το δίκτυο, για ηλεκτρικές διαρροές, προστασία γείωσης, υπερθέρμανσης και 

αντικεραυνική προστασία λαμβάνουν τι τιμή 100. Με τα στοιχεία που θα δοθούν από τους 

διαγωνιζόμενους θα λάβουν τιμή έως και 150. 

2.4 Καλώδια φόρτισης. 
Καλώδια φόρτισης μήκους 3,5 m CCS 2για κάθε σύνδεση λαμβάνουν τιμή 100. Καλώδια 

μεγαλύτερου μήκους λαμβάνουν υψηλότερη τιμή. Η προσφορά  με το μέγιστο μήκος λαμβάνει τιμή 

150. 

2.5 Οθόνη υγρών κρυστάλλων επαφής. 
Η οθόνη με μέγεθος 7’’ και τις βασικές πληροφορίες λαμβάνει την τιμή 100. Κάθε επιπλέον 



 

 

   

πληροφορία που εμφανίζεται βαθμολογείται καλύτερα έως και την τιμή 150. 

2.6 Επίπεδο προστασίας (σκόνη και υγρασία). 
IP54 λαμβάνει την τιμή 100.  Η προσφορά με τον καλύτερο δείκτη θα λάβει την τιμή 150. 

2.7 Συντελεστής απόδοσης του φορτιστή. 
Με τιμή 95% λαμβάνει τη τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

 

 

 6.3 ΛΟΙΠΑ 

3.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 
Δύο (2) έτη θα λαμβάνει την τιμή 100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 

150. 

3.2 Χρόνος Παράδοσης Συνόλου Εξοπλισμού 
Για χρόνο παράδοσης οκτώ (8) μήνες για τον συνολικό εξοπλισμό λαμβάνει την  τιμή 100. Η 

προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150. 

 

4.3 Βαθμολόγηση 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί 

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται έως 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, 

από τον τύπο: 

 

          Προσφερθείσα τιμή ( Ο.Π.) 

Λ =…………………………… … ……………… …… 

          Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (U) 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 

14-12-2022 



 

 

   

Με Εντολή Δημάρχου 
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Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

με Α΄ βαθμό 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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