21DIAB000015954 2021-03-12

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ

Τίτλοσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: «ΑνανζωςθΣτόλουΑςτικϊνΛεωφορείων,γιατισμείηονεσπεριοχζσ τθσ Αττικισ και τθσ
Θεςςαλονίκθσ»

ΔΙΑΚΘΥΞΘ

ΔιεκνισΑνοικτόσ Θλεκτρονικόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθνΡρομικεια:
-

ΤΜΘΜΑ1:«Ρρομικεια 200απλϊν αςτικϊνλεωφορείων 12mυβριδικισ τεχνολογίασ EUROVI»
ΤΜΘΜΑ2:«Ρρομικεια200απλϊν αςτικϊνλεωφορείων12mςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) EURO VI»
ΤΜΘΜΑ 3:«Ρρομικεια100αρκρωτϊν αςτικϊνλεωφορείων 18m ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) EURO
VI»
ΤΜΘΜΑ4:«Ρρομικεια300 απλϊν αςτικϊνθλεκτρικϊνλεωφορείων12m καιτων παρελκόμενων αυτϊν
(φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ)»:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 372.000.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α 24%.

CPV 34121100-2: Λεωφορείων δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν
CPV 34121200-3: Αρκρωτά λεωφορεία
CPV 34144910-0: Θλεκτρικά λεωφορεία

Αρικμόσ Διακιρυξθσ: *…+/2021
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΫΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΨΟΫΝ
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΨΟΫΝ /
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

&

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ

ΜΕΙΜΝΑΣ (Δ3)
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΫΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ

Ρόλθ

ΡΑΡΑΓΟΣ, ΑΘΘΝΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

10191

Ωϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 301

Τθλζφωνο

2106508917, 2106508025, 2106508229

Ψαξ

2106508392

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dplm@yme.gov.gr(Δ/νςθ

Ρρομθκειϊν

και

Λειτουργικισ Μζριμνασ)
dam@yme.gov.gr(Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Μεταφορϊν)
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ρροϊςταμζνθ Ανάπτυξθσ Μεταφορϊν (Δ29)
Ρροϊςτάμενοσ Επιβατικϊν Μεταφορϊν (Δ32)

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο(URL)

www.yme.gr, www.ggde.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν που ςυνιςτά Κεντρικι Κυβερνθτικι
Αρχι («ΚΚΑ») κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 2 § 1 περ. 2 και του Ραραρτιματοσ I του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Οικφριεσ δραςτθριότθτεστου Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν είναι:
(α)

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των ζργων Υποδομισ τθσ χϊρασ.

(β)

Θχάραξθκαι

εφαρμογιεκνικισπολιτικισκαιθδθμιουργία

κατάλλθλουκεςμικοφπλαιςίου,

ςεευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, για τθν ανάπτυξθ μεταφορικϊν και ςυγκοινωνιακϊν
υπθρεςιϊν υψθλισποιότθτασ, ςε ςυνκικεσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.
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(δ)

Θ χάραξθ και εφαρμογι πολιτικϊν για τθν ανάπτυξθ ςυγκοινωνιακϊν και άλλων υποδομϊν
ςε
εκνικόεπίπεδομεςκοπότθνενίςχυςθτθσκινθτικότθτασ,τθσπροςβαςιμότθτασκαιτθνενδυνάμως
θτθσοικονομίασ.

(ε)

Θ χάραξθ και εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ πολιτικισ για τθν προαγωγι τθσ οδικισ
αςφάλειασ καιτθσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ, μζςα από ςυντονιςμζνεσ δράςεισ και
παρεμβάςεισ ευρείασ κλίμακασ.

(ςτ)

Θπροαγωγι τθσ αςφάλειασ ςτισ υποδομζσ και μεταφορζσ.

(η)

Θ υποβοικθςθ δράςεων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Α’ και Β’ βακμοφ) ςτθν ανάπτυξθ των
βαςικϊνυποδομϊν τθσ χϊρασ.

(θ)

Ο ςυντονιςμόσ και θ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ Οργανιςμοφσ ι μζςα ςυνεργαςίασ που
δραςτθριοποιοφνταιςτον ςχεδιαςμό και ςτθν ανάπτυξθ των διευρωπαϊκϊν δικτφων
μεταφορϊν και διαςυνοριακϊν ςυνδζςεων.

(κ)

Θ εποπτεία και διαχείριςθ τεχνικϊν, επιχειρθςιακϊν και λειτουργικϊν κεμάτων των φορζων
των αςτικϊν επιβατικϊν μεταφορϊν (αρμοδιότθτα Διεφκυνςθσ Δ32).

Οι

κφριεσ

δραςτθριότθτεστθσ

Διεφκυνςθσ

Ρρομθκειϊν

και

Λειτουργικισ

Μζριμνασ

ΥπουργείουΥποδομϊν και Μεταφορϊν είναι:
(α)Θ αποτελεςματικι και με διαφάνεια προμικεια κάκε είδουσ υλικϊν και άυλων αγακϊν για
τθνκάλυψθ των αναγκϊν του Υπ.Υ.Με., με ςφγχρονεσ διαδικαςίεσ και με κριτιρια κόςτουσ οφζλουσ.
(β)Θ μζριμνα για τθν υλοποίθςθ των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθ ςφναψθ και
εκτζλεςθςυμβάςεων προμικειασ ειδϊν και παροχισ υπθρεςιϊν που διενεργοφνται με
ςυνοπτικό ι τακτικόδιαγωνιςμό, κακϊσ και με διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
(α)

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσhttp://www.promitheus.gov.grτου
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

(β)

Θ υποβολι των προςφορϊν κακϊσ και κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν
πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

(γ)Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ απότθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και από τθ
Διαδικτυακι Ρφλθ του Υπουργείου: www.yme.gr, www.ggde.gr.
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1.2

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων του άρκρου
27 του ν. 4412/16, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικισ άποψθσπροςφοράμε βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ελλθνικό Δθμόςιο, Κωδ. ΣΑ […………+. Θ δαπάνθ
για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : *…………+ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ *…………+ του Ψορζα.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου *…………+).
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργοΝο ….. τθσ Ρράξθσ : «*…………+» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «*…………+» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. ……… του *…………+ και
ζχει λάβει κωδικό MIS*…………+. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Σαμείο*…………+) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο

τθσ

ςφμβαςθσ,

όπωσ

αυτό

εκτενζςτερα

περιγράφεται

ςτισ

«ΤεχνικζσΡροδιαγραφζσ»(Ραράρτθμα Ι) και ςταλοιπά τεφχθ του Διαγωνιςμοφ,είναι θ προμικεια για τισ
μείηονεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ και τθσ Θεςςαλονίκθσ Αςτικϊν Λεωφορείων, με ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό του
ςτόλου τουσ, κακϊσ και θ προμικεια παρελκομζνων (φορτιςτϊν βραδείασφόρτιςθσ)αυτϊν για χρονικό
διάςτθμα πεντακοςίων πενιντα θμερϊν (550θμερολογιακζσ θμζρεσ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει:
 Ρρομικεια 200απλϊν υβριδικϊν αςτικϊν λεωφορείων12m, κατθγορίασ EUROVI (ΤΜΘΜΑ1 τθσ
ςφμβαςθσ ωσ παρακάτω),
 Ρρομικεια

200

απλϊναςτικϊν

λεωφορείων

12m,

ςυμπιεςμζνου

φυςικοφ

αερίου

(CNG)κατθγορίασ EURO VI (ΤΜΘΜΑ 2 τθσ ςφμβαςθσ ωσ παρακάτω),
 Ρρομικεια 100 αρκρωτϊν αςτικϊν λεωφορείων 18m, ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG)
κατθγορίασ EURO VI (ΤΜΘΜΑ 3 τθσ ςφμβαςθσ ωσ παρακάτω) και
 Ρρομικεια300 (80 + 220) απλϊν θλεκτρικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12m, (ΤΜΘΜΑ 4 τθσ
ςφμβαςθσ ωσ παρακάτω), κακϊσ και τθν
 Ρρομικειαπαρελκόμενων, ιτοι ανεξάρτθτων ςτακερϊν φορτιςτϊν αργισ φόρτιςθσ, 1 ανά
όχθμα ι 1 ανά δφο οχιματα, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ φόρτιςθσ των φορτιςτϊν,δθλαδι
ςφνολο [150 = (40 + 110)+ ζωσ [300 = (80 + 220)],κακϊσ και τθν προμικεια δφο (2) και τεςςάρων
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διαμόρφωςθ και εξοπλιςμό εν είδει «κινθτισ μονάδασ» για τθν φορθτι εξυπθρζτθςθ
θλεκτρικϊν λεωφορείων ςε ανάγκθ φόρτιςθσ επιτόπου

για τα θλεκτρικά αςτικά

λεωφορεία(εντάςςεται ςτο ΤΜΘΜΑ 4 τθσ Σφμβαςθσ και αφοράςτα θλεκτρικάλεωφορεία),
ςυμπεριλαμβανομζνωνόλωντωνεγχειριδίων,τωντεχνικϊνεγγράφωνκαιτωνεικονογραφθμζνωνκ
αταλόγωνεξαρτθμάτωνπουείναιαπαραίτθταγιατθνεκπαίδευςθοδθγϊν,τθλειτουργία,τθςυντιρθ
ςθ,τθγενικιεπιςκευι,τθνανίχνευςθκαιαποκατάςταςθβλαβϊνκαιτθνεπιςκευιτωνοχθμάτωνκαιτ
ωνφορτιςτϊν(αφοράμ ό ν ο
τοΤΜΘΜΑ4),κακϊσκαιτουβιβλίου«ιςτορικοφ»τουκάκεοχιματοσ(αφοράςεόλαταΤΜΘΜΑΤΑ τθσ
Σφμβαςθσ).
Το ΤΜΘΜΑ 4 τθσ ςφμβαςθσ διακρίνεται περαιτζρω ςε:
 Ραρτίδα Ι 80 απλϊν θλεκτρικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12m ελάχιςτθσ αυτονομίασ 150χλμ
 Ραρτίδα ΙΙ 220 απλϊν θλεκτρικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12m ελάχιςτθσ αυτονομίασ 200 χλμ
Ρροςφορζσυποβάλλονταιγια1(ζνα)ζωσκαι4(τζςςερα)ΤΜΘΜΑΤΑ,αλλάυποχρεωτικά,μεποινιαποκλεις
μοφ, για ΟΛΘ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτατου εκάςτου ΤΜΘΜΑΤΟΣ (ι μίασ Ραρτίδασ, για το ΤΜΘΜΑ 4).
ΟμζγιςτοσαρικμόσΤΜΘΜΑΤΩΝπουμπορείναανατεκείςεζνανπροςφζρονταορίηεταιςε4(τζςςερα)τμιμα
τα, περιλαμβανομζνθσ μίασ (1) Ραρτίδασ ωσ υποτμιμα του ΤΜΘΜΑΤΟΣ 4.
Ειδικότερα για το ΤΜΘΜΑ 4, προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν μόνο για μία (1) από τισ δφο (2)
Ραρτίδεσ, περιλαμβανομζνων των αναλογοφντων ςε κάκε Ραρτίδα παρελκόμενων(φορτιςτϊν αργισ
φόρτιςθσ).
1.3.1 Οικονομικό Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 372.000.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου
ΨΡΑ24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ:300.000.000 €, με ΨΡΑ: 72.000.000 €) και δεν επιτρζπεται
ςτουσ Διαγωνιηόμενουσ να τθν υπερβοφν, για το ςφνολο των ΤΜΘΜΑΤΫΝ για τα οποία o
ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει προςφορά (περ. α § 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016) ςφμφωνα με τθν§2.2.2 τθσ
Διακιρυξθσ.
Ο ανωτζρω προχπολογιςμόσ αναλφεται κατά ΤΜΘΜΑ ωσ ακολοφκωσ:
ΤΜΘΜΑ 1: ποςό των *…+ €, πλζον ΨΡΑ 24% *…+ €, ιτοι ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία *…+ €
ΤΜΘΜΑ 2: ποςό των *…+ €, πλζον ΨΡΑ 24% *…+ €, ιτοι ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία *…+ €
ΤΜΘΜΑ 3: ποςό των *…+ €, πλζον ΨΡΑ 24% *…+ €, ιτοι ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία *…+ €
ΤΜΘΜΑ 4: ποςό των *…+ €, πλζον ΨΡΑ 24% *…+ €, ιτοι ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία *…+ €
ΤαπροσπρομικειαείδθκατατάςςονταιςτουσακόλουκουσκωδικοφστουΚοινοφΛεξιλογίουδθμοςίωνςυμβάςεω
ν (CPV):
CPV34121100-2: Λεωφορείων δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν
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CPV 34121200-3: Αρκρωτά λεωφορεία

CPV34144910-0: Θλεκτρικά λεωφορεία
1.3.2 Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πεντακόςιεσ πενιντα θμερολογιακζσ θμζρεσ
(550θμερολογιακζσθμζρεσ) από τθν υπογραφιτθσ.
Ειδικότερα θ παράδοςθ των λεωφορείων ορίηεται ωσ εξισ:

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των

λεωφορείων του Τμιματοσ 1, 2, 3 και 4 ορίηεται ςτισ τετρακόςιεσ τριάντα (430) θμερολογιακζσ θμζρεσ.
Θ Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ζχει διάρκεια πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ ποςοτικισ και
ποιοτικισ παραλαβισ των λεωφορείων εκάςτου Τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσκαι περιλαμβάνει τθνπρομικεια
(παράδοςθ – παραλαβι) των λεωφορείων και των παρελκομζνων(μόνο γιατο ΤΜΘΜΑ4), όπωσ
περιγράφονται ςτο άρκρο 6τθσ Διακιρυξθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα άρκρα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
1.3.4 Κριτιριο ανάκεςθσ
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ,
μεβάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, υπολογιηομζνθσ με βάςθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν
τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά.
1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονταιαπό τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:


Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007 γιατροποποίθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) και των οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικαςιϊν ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, όςον αφορά ςτθν ανακεϊρθςθ του CPV.



του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει



του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
16

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ
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Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,


του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,



τθσ § Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»



του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και
πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,



του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150),



του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν,



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ
των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαςτικοποίηςημετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου
δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,κακϊσ και των υπουργικϊν
αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθτουάρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167)
για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με
«προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
17

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική
Ιδιοκτηςία, υγγενικά
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Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά

Θζματα”,


του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,



του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ
Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξησ»,



του Ν. 4700/2020 (ΨΕΚ 127/Αϋ/29.6.2020) με κζμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το
Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο,
τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», *Κεφάλαιο 53 ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΩΟΥ (άρκρα 324επ.)+,



τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Θλεκτρονικϊν
Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,



Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Αϋ 64/4.5.2017) ≪Κανονιςμόσ εξζταςη Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον
τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν≫, και ΤΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Βϋ
969/22.3.2017) ≪Καθοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τησ διαδικαςίασ παρακράτηςησ
και απόδοςησ τησ κράτηςησ 0,06% υπζρ τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν
(Α.Ε.Π.Π.) καθϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογήσ τησ παραγράφου 3, του άρθρου 350
του Ν.4412/16 (Αϋ 147).≫,



οι τυχόν τροποποιιςεισ των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν
πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ,
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

*υμπληρϊνονται επίςησ το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει την ανάθεςη και εκτζλεςη τησ
προκηρυςςόμενησ ςφμβαςησ και, ιδίωσ, η απόφαςη του αρμοδίου οργάνου περί ζγκριςησ τησ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ, η απόφαςη ζγκριςησ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, καθϊσ και η
παραπομπή ςε ενιαίεσ προδιαγραφζσ που τυχόν εκπονήθηκαν από ΕΚΑΑ, η απόφαςη ανάληψησ
υποχρζωςησ ή πολυετοφσ ανάληψησ, όπου ιςχφει, η ζνταξη ςε ενιαίο πρόγραμμα προμηθειϊν-υπηρεςιϊν,
18
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όπου ιςχφει,η προηγοφμενη ςφμφωνη γνϊμη τησ αρμόδιασ διαχειριςτικήσ αρχήσ ςε περίπτωςη
ςυγχρηματοδοτοφμενησ ςφμβαςησ, οι αποφάςεισ ςυγκρότηςησ των ςυλλογικϊν οργάνων του διαγωνιςμοφ,
η τυχόν απόφαςη ζγκριςησ των αποτελεςμάτων προκαταρκτικήσ διαβοφλευςησ....+

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ..../....../........, θμζρα Τρίτθ ι Ρζμπτθ και
ϊρα10:00.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ των προςφορϊν και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων

(Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.),

θ

οποία

είναι

προςβάςιμθ

μζςω

τθσ

Διαδικτυακισ

πφλθσ

www.promitheus.gov.gr,τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν ιτοι τθν ………., θμζρα ………… και ϊρα ….

1.6

Δθμοςιότθτα

Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ……/………/……...
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. *ςυμπληρϊνεται επίςησ αριθμόσ και ημερομηνία
δημοςίευςησ, εφόςον είναι γνωςτά+
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) ςτισ *…+.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε τουσ αφξοντεσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ*…+
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ και ςτον Ελλθνικό Τφπο,
ςφμφωνα με τοάρκρο 66 του Ν.4412/2016.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ και ςτοντοπικό και
περιφερειακό Τφπο.

19

21DIAB000015954 2021-03-12

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον διαδικτυακό τόπο
https://diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)ςτισ *…+..
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε *ή θα καταχωρηθεί+ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
ςτθ διεφκυνςθ (URL) :www.............grςτθνδιαδρομι: ……… ► ………. ► …….., ςτισ …../..…/……..…..

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
(α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν,τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
(β) δε κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
(γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

20
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1

Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ κατά ςειρά ιςχφοσ, είναι τα ακόλουκα:
1. Θ με αρ. *…+Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ(ΑΔΑΜ........),, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τα Ραραρτιματα τθσ,
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+.
3. θ με αρικμ. πρωτ. *…/2021] παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
4. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
5. Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ.

2.1.2

Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr.

2.1.3

Ραροχι Διευκρινίςεων

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,το αργότεροείκοςι (20)
θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται
αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτθν

πλατφόρμα

του

ΕΣΘΔΘΣ,

θ

οποία

είναι

προςβάςιμθ

μζςω

τθσ

διαδικτυακισ

http://www.promitheus.gov.gr
Αιτιματα

παροχισ

ςυμπλθρωματικϊν

πλθροφοριϊν

–

διευκρινίςεωνυποβάλλονται

από

εγγεγραμμζνουσςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο (πχ. προφορικά, ςτο πρωτόκολλο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ)είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. Ομοίωσ, κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε
περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
21
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Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν
(β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4

Γλϊςςα

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν
ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα μερικϊσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188), ι αυτά κα φζρουν κεϊρθςθ των ελλθνικϊν προξενικϊν αρχϊν ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ, ι άλλθ
κεϊρθςθ αρμοδίου για το ςκοπό οργάνου ςφμφωνα με τθν νομοκεςία τθσ χϊρασ που ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), ι αυτά κα φζρουν κεϊρθςθ των
ελλθνικϊν προξενικϊν αρχϊν ςτθ χϊρα προζλευςισι άλλθ κεϊρθςθ αρμοδίου για το ςκοπό οργάνου
ςφμφωνα με τθν νομοκεςία τθσ χϊρασ που ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
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Ενθμερωτικά

-εταιρικά ι

μθ-

με

ειδικό

τεχνικό

περιεχόμενοκαυποβάλλονται ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα-ςτθν οποία περίπτωςθ θ Ανακζτουςα
Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει μετάφραςιτουσ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5

Εγγυιςεισ

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ § 1
του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ

Οικονομικοφ

Ωϊρου

ι

ςτα

κράτθ-μζρθ

τθσ

ΣΔΣ

τουΡαγκόςμιουΟργανιςμοφΕμπορίου,πουκυρϊκθκεμετοΝ.2513/1997 (Α’ 139)ι ςε κράτθ που είναι
παρατθρθτζσ-observers ςτθ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται ςε χϊρα εκτόσ τθ Ελλάδασ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από
επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει και όρο, ότι αυτι καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ /Κοινοπραξίασ.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
(α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
(β) τον εκδότθ,
(γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
(δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
(ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
(ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ),
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και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και (ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
(θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνίαυποβολισ προςφορϊν,
(κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
(ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και
(ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Στο Ραράρτθμα VΙτθσ παροφςασ διακιρυξθσ περιλαμβάνονται τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν,
οι οποίεσαπαιτείται να υποβλθκοφν ςτισαντίςτοιχεσ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν
προκειμζνου να διαπιςτϊνει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1

Δικαίωμα ςυμμετοχισ

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
(α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
(β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
(γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ,
(δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Διευκρινίηεται ότι, από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ δεν αποκλείονται ςε καμία περίπτωςθ χϊρεσ που είναι
ςε διαδικαςία υπογραφισ ςφμβαςθσ κατά το ςτοιχείο (γ) ςυμπεριλαμβανομζνων των παρατθρθτϊν –
observers–κακϊσ και χϊρεσ που ζχουν υπογράψει ςυμφωνίεσ προϊκθςθσ και αμοιβαίασ προςταςίασ
επενδφςεων ι ανάλογεσ οικονομικζσ ςυμφωνίεσ / ςυμβάςεισ με τθν Ελλάδα.
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2.Ο κάκε Διαγωνιηόμενοσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) μπορεί να ςυμμετζχει ςτον Διαγωνιςμό είτε
μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ μιασ καιμόνοκοινοπραξίασ/ζνωςθσκαι δε μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να
μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ.
3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ϋςτόςο, θ
Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να απαιτεί από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ και ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ
νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
5.Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων
τθσπαροφςασ Διακιρυξθσ και των λοιπϊν ςτοιχείων και ότι αποδζχεται αυτά ανεπιφφλακτα.

2.2.2

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ

1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ 2% τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Ψ.Ρ.Α., που για το ςφνολο των τμθμάτων (ειδϊν) τθσ προμικειασ
ανζρχεται ςτο ποςό των…………… Ευρϊ, και υπολογίηεται ωσ εξισ ανά τμιμα τθσ Σφμβαςθσ:
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για το ΤΜΘΜΑ 1, ποςοφ*ολογράφωσ+ ([αρικμθτικϊσ+€).
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για το ΤΜΘΜΑ 2, ποςοφ *ολογράφωσ+ (*αρικμθτικϊσ+€).
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για το ΤΜΘΜΑ 3, ποςοφ *ολογράφωσ+ (*αρικμθτικϊσ+€).
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για το ΤΜΘΜΑ 4, Ραρτίδα Ι, ποςοφ *ολογράφωσ+ (*αρικμθτικϊσ+€).
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ για το ΤΜΘΜΑ 4, Ραρτίδα ΙΙ, ποςοφ *ολογράφωσ+ (*αρικμθτικϊσ+€).
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ Οικονομικόσ Ψορζασ υποβάλλει προςφορά ςε περιςςότερα του ενόσ ΤΜΘΜΑΤΑ
του διαγωνιςμοφ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί το άκροιςμα των επιμζρουσ
εγγυιςεων των ΤΜΘΜΑΤΫΝ ςτα οποία ςυμμετζχει με Ρροςφορά του ο Οικονομικόσ Ψορζασ.
Δε γίνεται δεκτι προςφορά τθσ οποίασ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπολείπεται των ωσ άνω απαιτοφμενων
ποςϊν.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκδίδεται υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Στο Ραράρτθμα VΙτθσ παροφςασ Διακιρυξθσ υπάρχει υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ.
2.Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων/κοινοπραξίασ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ
και ότι όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρoν.
3.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθ λιξθ
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ παραγράφου 2.4.5τθσ παροφςασ, δθλαδι τουλάχιςτον για διάςτθμα
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δζκα (10) μθνϊν και τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊναπό τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ,
να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
4. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
5.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων (α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, (β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ
2.2.8, (γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι (δ) δεν
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3

Λόγοι αποκλειςμοφ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
(α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
(β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
(δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι
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(ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
(ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ
215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ
υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφοράςτουσ διαχειριςτζσ.Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν
(Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν
προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί
με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α) όταν οοικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
(β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι οοικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.Αν ο
οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
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καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ,
ι/και
(γ) θ Ανακζτουςα Αρχιγνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α)εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
που προβλζπονται ςτθν § 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016. Θακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατάτθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 § 5 του ν. 4412/2106,όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο
107 περ. 1 του ν. 4497/2017.,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
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φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια
εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. Θ άςκθςθ
του παραπάνω δικαιϊματοσ γίνεται κατά τθν διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ § 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005,
όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασαποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1, 2.2.3.2. (γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
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(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ § 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Εμπορικό ι Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε χϊρεσ που ευρίςκονται ςε
διαδικαςία υπογραφισ τθσ ΣΔΣ ςυμπεριλαμβανομζνων χωρϊν παρατθρθτϊν / observers, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ
που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ι ςε χϊρεσ που ζχουν υπογράψει
ςυμφωνίεσ προϊκθςθσ και αμοιβαίασ προςταςίασ επενδφςεων ι ανάλογεσ οικονομικζσ ςυμφωνίεσ
/ςυμβάςεισ με τθν Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα.
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ θ καταλλθλότθτα πρζπει να καλφπτεται από κάκε ζνα μζλοσ τθσ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ.
2.2.5

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3)
τελευταίωνδιαχειριςτικϊνχριςεωνμεγαλφτεροιίςοτου30%τθσ
εκτιμϊμενθσαξίαστουεπιμζρουσΤΜΘΜΑΤΟΣιτωνΤΜΘΜΑΤΫΝ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΨΡΑ), για τα οποία ο
εκάςτοτε οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει προςφορά.
2.2.6

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσαπαιτείται:
o

Να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ προμικειεσ που παραδόκθκαν κατά τθν τελευταία πενταετία
(5 ζτθ) για τα ΤΜΘΜΑΤΑ 1 & 4, και κατά τθν τελευταία δεκαετία(10 ζτθ) για τα ΤΜΘΜΑΤΑ 2 & 3
τθσ ςφμβαςθσ, προ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊνςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
απευκείασ ι μζςω τοπικϊν αντιπροςϊπων ι κυγατρικϊν,και αφοροφν τθν καταςκευι,
προμικεια,δοκιμι και κζςθ ςελειτουργίαοχθμάτων ςχετικϊν(ιδίου τφπου)με το τμιμα ι τα
τμιματα για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει προςφορά – ςυγκεκριμζνα, κατ’
ελάχιςτον ςαράντα (40) οχθμάτων ωσ προσ το ΤΜΘΜΑ 1, εξιντα (60) οχθμάτων ωσ προσ το
ΤΜΘΜΑ 2, ςαράντα (40) οχθμάτων ωσ προσ το ΤΜΘΜΑ 3, ςαράντα (40) οχθμάτων για τθν
Ραρτίδα Ι ςτο ΤΜΘΜΑ 4, και εξιντα (60) οχθμάτων για τθν Ραρτίδα ΙΙ ςτο ΤΜΘΜΑ 4 τθσ
ςφμβαςθσ.

2.2.7

Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ

Οι οικονομικοί φορείσ, που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να
εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων και να διακζτουν (ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ, όλα τα
μζλθ αυτισ) τα παρακάτω πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι ιςοδφναμα αυτϊν:
o

ISO 9001 (ι ιςοδφναμο).

o

ISO14001 (ι ιςοδφναμο), των ιδίων ι των καταςκευαςτϊν των λεωφορείων, αν είναι άλλοι.

2.2.8

Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν
τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οιεν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9

Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 § 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡαράρτθμαΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει
του τυποποιθμζνου εντφπουτου Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσπου ζχουν αναρτθκεί ςτον παρακάτω
ιςτότοπο:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
Θ

θλεκτρονικι

ςυμπλιρωςθ

του

ΕΕΕΣ

είναι

δυνατι

μζςω

τθσ

παρακάτω

ιςτοςελίδασ:https://espdint.eprocurement.gov.gr
Ο προςφζρων Οικονομικόσ Ψορζασ που προςφζρει ςε παραπάνω από ζνα ΤΜΘΜΑΤΑ (από ζνα ζωσ
καιτζςςερα), πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΣ για κάκε ΤΜΘΜΑ.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα,
ςφμφωνα με το Καταςτατικό και τισ εταιρικζσ αποφάςεισ, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτόν.
Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
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αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για διαδικαςία ςφναψθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το Καταςτατικό και
τισ εταιρικζσ αποφάςεισ του οικονομικοφ φορζα.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.
Στθν περίπτωςθ που γίνεται επίκλθςθ των δυνατοτιτων τρίτων για τθν κάλυψθ κριτθρίων οικονομικισ και
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι κριτθρίων ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, το ΕΕΕΣ
περιζχει επίςθσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και όςον αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 § 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Για το λόγο αυτό, ςφμφωνα με το άρκρο 104 § 1 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογθτικά του Άρκρου 80 του
Ν.4412/2016 που προςκομίηει ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο τθσ υποβολισ
τθσ προςφοράσ, τον χρόνο τθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν του Άρκρου 80 Ν. 4412/2016, κακϊσ και τον
χρόνο ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεταιςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
o

οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
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τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.
(α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ
φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
(β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2.α.,
πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε
εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου
τοζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται
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τθσ παραγράφου 2.2.3.4,το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισχϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ

του

ενδιαφερομζνου

ενϊπιον

αρμόδιασ

δικαςτικισ

ι

διοικθτικισ

αρχισ,

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφοργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ οοικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεταιότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δενκαλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονταιςτθνπαράγραφο 2.2.3.1, ςτισ
περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσπαραγράφου 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφφορζα ότι δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
(γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2.γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ
ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ
φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου
το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι ταπιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ
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πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του

άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
(δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
(ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που
είναι ειςθγμζνεσ ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ.
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσείναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, καιεφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ
ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσπροςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ,
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με
αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο
μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά τοδίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα
τθσδεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ
των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που
κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ
μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί
ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ
λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο,
νααποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ
εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
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απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηςη των μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
(ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
(θ) Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόςωπο).
B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οιεγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3.Γιατθναπόδειξθτθσοικονομικισκαιχρθματοοικονομικισεπάρκειαστθσπαραγράφου2.2.5οιοικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν:
α) Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2018,
2019), ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν (ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςθ
ιςολογιςμϊν απαιτείται ςφμφωνα με τθν εταιρικι νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ) ι υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου
εργαςιϊν τα τρία (3) τελευταία χρόνια, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ οικονομικϊν
καταςτάςεων, ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ.
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Σε περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που δραςτθριοποιοφνται για μικρότερο χρονικό διάςτθμα, υποβάλλονται
αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων ι διλωςθ, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα, για το εν λόγω
χρονικό διάςτθμα.Σε περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που διατθροφν οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε άλλο
νόμιςμα εκτόσ Ευρϊ, θ μετατροπι ςε Ευρϊ κα γίνει με τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθσ τελευταίασ εργάςιμθσ
θμζρασ κάκε οικονομικοφ ζτουσ.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοίφορείσ
προςκομίηουν,ςφμφωνα καιμε τισ λεπτομζρειεσ και προχποκζςεισ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο
2.2.6:κατάλογο προμθκειϊν των τελευταίων πζντε (5) ετϊν κατά μζγιςτο όριο,που ζχουν εκτελεςτεί /
παραδοκεί και ςχετίηονται με το τμιμα ι τα τμιματα για τα οποία ο εκάςτοτε οικονομικόσ φορζασ
υποβάλλει

προςφορά,

ςυνοδευόμενο

από

ςχετικάπιςτοποιθτικάτωνκυρίωντωνζργωναπόταοποίαπροκφπτειθκαλικαιεμπρόκεςμθεκτζλεςθτωνπρομθκ
ειϊνκακϊσκαιθεπιτυχισ,αξιόπιςτθκαιαςφαλισκζςθαυτϊν ςεεμπορικι λειτουργία.

Στα πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ τα ακόλουκα:
(i) Το αντικείμενο τθσ προμικειασ, ο τφποσ τθσ καταςκευισ και

θ κζςθ ςε λειτουργία των

οχθμάτων.
(ii) Ροςοςτά ςυμμετοχισ επί του ςυνόλου τθσ Ρρομικειασ ςε περίπτωςθ τμθματικισ παράδοςθσ.
(iii) Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Ρρομικειασ, θ διάρκειά τθσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ των οχθμάτων.
Στθνπερίπτωςθπουοριςμζνααπόταςτοιχείαπουηθτοφνταιδενπεριλαμβάνονταιςταενλόγω

πιςτοποιθτικά,

αυτά κα δθλϊνονται με ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα θ οποία κα ςυνοδεφει τα
πιςτοποιθτικά.
Σεπερίπτωςθκοινοπρακτικισεκτζλεςθσμεάλλεσεπιχειριςεισκααναγράφεταιτοποςοςτό

ςυμμετοχισ

του

οικονομικοφ φορζα ςε αυτζσ κακϊσ και το ςυγκεκριμζνο αντικείμενό του.
Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ/ Ζνωςθσ θ ηθτοφμενθ εμπειρία μπορεί να καλυφκεί ςωρευτικά από τισ
εταιρείεσ/οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν Κοινοπραξία/ Ζνωςθ.
Β.5.Γιατθναπόδειξθτθσςυμμόρφωςιστουσμεταπρότυπαδιαςφάλιςθσποιότθτασκαιταπρότυπα
περιβαλλοντικισδιαχείριςθστθσπαραγράφου2.2.7,οιοικονομικοίφορείσπροςκομίηουνπιςτοποιθτικό[ISO9001
] ιιςοδφναμοκ α ι

ISO14001 ι ιςοδφναμο (των ιδίων, ι των καταςκευαςτϊν των λεωφορείων),

καιοικαταςκευαςτζστωνςυςςωρευτϊνκίνθςθστωνθλεκτρικϊνλεωφορείωνπιςτοποιθτικό[ISO9001]

ι

ιςοδφναμο και [ISO14001] ι ιςοδφναμο για το ςκοπό αυτό.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (π.χ. ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
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περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ,
εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από
τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 § 2 του ν. 4412/2016.
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Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ωσ άνω
δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1

ΚριτιριαΑνάκεςθσ

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:

2.3.1.1 Κριτιρια Ανάκεςθσ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 1
Τα Κριτιρια Βακμολόγθςθσ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν Τυπικοφ Αςτικοφ Υβριδικοφ Λεωφορείου 12m,που
αφοροφνςτο ΤΜΘΜΑ1 τθσ προμικειασ, φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Ομάδα Α
Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ (ς)

Α1

Ενοτ. 12. Κινθτιρασ

Α1.1

α) Ιςχφσ κερμικοφ κινθτιρα

5%

Α1.2

β) Ιςχφσ θλεκτρικοφ κινθτιρα

4%

Α1.3

γ) Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι του Κινθτιρα ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm

7%

Α1.4

δ) Κατανάλωςθ Καυςίμουςε κφκλο SORT1

7%

Α1.5

ε) Αυτονομία αποκλειςτικά με θλεκτρικό κινθτιρα

5%

Α1.6

ςτ) Σφςτθμα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ προγραμματιςμοφ κίνθςθσ

2%

30%

Καταςκευι-Εςωτερικι Διαμόρφωςθ

15%

Α2.1

Ενοτ. 7 Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ

8%

Α2.2

Ενοτ.10ΕπιφάνειαΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊν Ραρακφρων καιΟπίςκιου
Ανεμοκϊρακα

7%
15%

Ενοτ. 3 Αρικμόσ Επιβατϊν
Α3.1

Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)

10%

Α3.2

Λόγοσαρικμοφκακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προσςυνολικό
αρικμό επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)

5%

Ενοτ. 11 Κλιματιςμόσ
Α4.

ΣΥΝΟΛΟ

5%

Ϊφξθ-Ϊυκτικι Ιςχφσ Κλιματιςτικισ Συςκευισ

5%

Σφνολο Ομάδασ Α

65%
Ομάδα Β
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ (ς)

Β1

Ενοτ. 29 Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Συνόλου του Λεωφορείου

17%

Β3

Ενοτ. 34 Χρόνοι παράδοςθσ

Β3.1

Ραράδοςθ των πρϊτων πενιντα (50) οχθμάτων

5%

Β3.2

Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα (50) οχθμάτων

5%

Β3.3

Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα (50) οχθμάτων

4%

Β3.4

Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα (50) οχθμάτων

4%

ΣΥΝΟΛΟ
17%
18%

Σφνολο Ομάδασ Β

35%

Θ βακμολόγθςθ του κάκε κριτθρίου ζχει ωσ εξισ:
Κριτιριο A1.1: Ιςχφσ Θερμικοφ Κινθτιρα (μετρθμζνθ και πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 85). Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ιςχφοσ (Αmin) 175 kW κα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσιςχφοσ(175kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνο
κριτιριο, Abest θ μζγιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.2: Ιςχφσ Θλεκτρικοφ Κινθτιρα (μετρθμζνθ και πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τοπρότυπο
ISO1585). Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ιςχφοσ (Αmin) 110 kW κα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσιςχφοσ(110
kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνο
κριτιριο, Abest θ μζγιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.3: Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι του Θερμικοφ Κινθτιρα ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm.
Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ροπισ (Αmin) 900 Νm κα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσροπισ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσροπισ(900Νm),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
ςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσροπισπουπροκφπτειαπότισπροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.4:Κατανάλωςθ Καυςίμου ςε κφκλο SORT1 (l/100km) Βακμολογία:
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•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Αmax-Aexamined)/(Amax-Abest), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθελάχιςτθτιμιτθσκατανάλωςθσπουπροκφπτει
απότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,Amaxθμζγιςτθτιμιτθσκατανάλωςθσπουπροκφπτειαπό
τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.5:Αυτονομία αποκλειςτικά με θλεκτρικό κινθτιραΒακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ αυτονομίασ (Αmin) 3,5kmκα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θ μζγιςτθ τιμι τθσ αυτονομίασ αποκλειςτικά με θλεκτρικό κινθτιρα (Αbest), ανάμεςα ςτισ προςφορζσ
των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσαυτονομίασ
με
θλεκτρικό
κινθτιρα
(3,5
km),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο, Abest θ μζγιςτθ τιμι τθσ
αυτονομίασ που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.6:Σφςτθμα
κινθτιρα)Βακμολογία:

απομακρυςμζνθσ

διαχείριςθσ

κίνθςθσ

(προγραμματιςμόσ

θλεκτρικοφ

•Διατικζμενο ςτο όχθμα ςφςτθμα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο
προγραμματιςμόσ των τμθμάτων τθσ διαδρομισ κατά τα οποία αυτό κα κινείται μόνο με τον
θλεκτροκινθτιρα, κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Μθ διάκεςθ ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσγια τον προγραμματιςμό λειτουργίασ του
θλεκτρικοφ κινθτιρα, κα λάβει 100 μονάδεσ.
Κριτιριο A2.1: Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ Βακμολογία:
•Θ βακμολογία των Διαγωνιηομζνων ςτο κριτιριο αυτό καείναι ςφμφωνθ μετονπαρακάτω πίνακα:
Αυτοφερόμενθ Καταςκευι

Βακμολογία

Ανοξείδωτοσ Ωάλυβασ

120

Υποβολι ςε Αντιδιαβρωτικι Διεργαςία με τθ Μζκοδο τθσ Καταφϊρεςθσ (KTL) ι
Καταςκευι από Αλουμίνιο

100

ΚριτιριοA2.2:ΕπιφάνειαΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊνΡαρακφρωνκαιΟπίςκιουΑνεμοκϊρακα(m2)Βακμολογία:
•Θ μζγιςτθτιμι τθσ επιφάνειασ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτθσεπιφάνειασ(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσεπιφάνειαστωνυαλοπινάκων
που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων, Amin θ ελάχιςτθ τιμι τθσ επιφάνειασ των
υαλοπινάκων που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A3.1: Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν, όρκιων και κακιμενωνΒακμολογία:
•Ο ελάχιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν (Αmin)85 κα λάβει 100 μονάδεσ.
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•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminoελάχιςτοσεπιτρεπόμενοσ
αρικμόσ επιβατϊν (85),Aexaminedθ τιμι του Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο,Abest
h μζγιςτθ τιμιτου αρικμοφ των επιβατϊν που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
ΚριτιριοA3.2:Λόγοσαρικμοφκακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προσςυνολικόαρικμό
(όρκιων και κακιμενων) Βακμολογία:

επιβατϊν

•Θμζγιςτθτιμιτουλόγου(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτουλόγου(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα μετον
τφπο
P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin),
όπου
Pθ
βακμολογία
του
Διαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο,Abest θ μζγιςτθ τιμι του λόγου αρικμοφ
κακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαικακιμενων),πο
υπροκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,Aminθελάχιςτθτιμιτουλόγουαρικμοφκακιςμάτω
ν(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαι
κακιμενων), που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A.4: Ψφξθ-ΨυκτικιΙςχφσ Κλιματιςτικισ Συςκευισ Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ψυκτικισ ιςχφοσ τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (Αmin) 30kW κα
λάβει100 μονάδεσ.
•Θ μζγιςτθ τιμι τθσ ψυκτικισ ιςχφοσ τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ
των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα μετον
τφπο
P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin),
όπου
Pθ
βακμολογία
του
Διαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμ
ιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσψυκτικισιςχφοσ(30kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζ
νοκριτιριο,AbestθμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσπουπροκφπτειαπότισπροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων.
Κριτιριο Β1: Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ (ςε μινεσ) Βακμολογία:
•Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αmin) καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του λεωφορείου ορίηεται ςε
60 μινεσ.
•Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα μετον
τφπο
P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin),
όπου
P
θ
βακμολογία
του
Διαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestομζγιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ,πουπροκφπτειαπότισ
Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων,Amin ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ 60 μινεσ.
Κριτιριο Β2: Χρόνοσ Ραράδοςθσ (ςε θμζρεσ)
Οι υποχρεωτικοί ςυμβατικοί χρόνοι τμθματικισ παράδοςθσ των οχθμάτωνπροβλζπονται ςτο άρκρο 6.1
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 8.2 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι Διαγωνιηόμενοι
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καλοφνται να προςφζρουν για κάκε υποκριτιριο το χρόνο παράδοςθσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ,
ο
οποίοσκαείναιίςοσιμικρότεροστουυποχρεωτικοφγιακάκεκριτιριο.Στουσπροςφερόμενουσχρόνουσ,
ο
Ανάδοχοσ κα ζχει τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.
Βακμολογία:
•Γιακάκεζνααπόταπαραπάνωυ π ο κριτιρια(Β2.1,Β2.2,Β2.3,Β2.4)οιμζγιςτοιεπιτρεπόμενοι
παράδοςθσ κα λάβουν100 μονάδεσ.

χρόνοι

•Θ ελάχιςτθ τιμι του χρόνου παράδοςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα
λάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Αmax-Aexamined)/(Amax-Abest), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςε κάκε κριτιριο εκφραηόμενθ ςε θμζρεσ, Abest θ ελάχιςτθ τιμι κάκε κριτθρίου
πουκαπροκφψειαπότισΡροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνεκφραηόμενθςεθμζρεσ,Amαxθ
αρικμθτικιτιμιτουμζγιςτουεπιτρεπόμενουαρικμοφθμερϊντμθματικισπαράδοςθσπου
αναφζρεται ςτον πίνακα του άρκρου 8.1τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων για κάκε κριτιριο
(χωρίσ μονάδεσ).
Κριτιρια Ανάκεςθσ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 2
Τα ΚριτιριαΒακμολόγθςθσ ΤεχνικϊνΡροςφορϊνΑςτικοφΛεωφορείου 12mΣυμπιεςμζνου Φυςικοφ Αερίου
(CNG), που αφοροφν ςτο ΤΜΘΜΑ 2 τθσ προμικειασ, φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Ομάδα Α
Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ (ς)

Α1

Ενοτ. 12. Κινθτιρασ

Α1.1

α) Ιςχφσ κινθτιρα

10%

Α1.2

β) Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι του Κινθτιρα ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm

10%

Α1.3

γ) Κατανάλωςθ Καυςίμουςε κφκλο SORT1

10%

30%

Καταςκευι-Εςωτερικι Διαμόρφωςθ

15%

Α2.1

Ενοτ. 7 Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ

Α2.2

Ενοτ.10
Επιφάνεια
ΟπίςκιουΑνεμοκϊρακα

8%

ΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊνΡαρακφρων

7%

και

Ενοτ. 3 Αρικμόσ Επιβατϊν

15%

Α3.1

Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)

Α3.2

Λόγοσαρικμοφκακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προσ
επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)

10%
ςυνολικό

αρικμό

5%

Ενοτ. 11 Κλιματιςμόσ
Α4.

ΣΥΝΟΛΟ

5%

Ϊφξθ-Ϊυκτικι Ιςχφσ Κλιματιςτικισ Συςκευισ

5%

Σφνολο Ομάδασ Α

65%
Ομάδα Β

Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ (Κ)

Β1

Ενοτ. 29 Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Συνόλου του Λεωφορείου

Β2

Ενοτ. 34 Χρόνοι παράδοςθσ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ (ς)

ΣΥΝΟΛΟ

17%

17%
18%
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5%

Β2.2

Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα (50) οχθμάτων

5%

Β2.3

Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα (50) οχθμάτων

4%

Β2.4

Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα (50) οχθμάτων

4%

Σφνολο Ομάδασ Β

35%

Θ βακμολόγθςθ του κάκε κριτθρίου ζχει ωσ εξισ:
Κριτιριο A1.1: Ιςχφσ Κινθτιρα (μετρθμζνθ και πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 85).
Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ιςχφοσ (Αmin) 195 kW κα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσιςχφοσ(195
kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνο
κριτιριο, Abest θ μζγιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.2: Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι του Κινθτιρα ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm.
Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ροπισ (Αmin) 1.100 Νm κα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσροπισ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσροπισ(1.100Νm),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
ςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσροπισπουπροκφπτειαπότισπροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.3: Κατανάλωςθ Καυςίμου ςε κφκλο SORT1 (l/100km) Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ τιμι τθσ κατανάλωςθσ (Αbest), ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Αmax-Aexamined)/(Amax-Abest), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθελάχιςτθτιμιτθσκατανάλωςθσπουπροκφπτει
απότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,Amaxθμζγιςτθτιμιτθσκατανάλωςθσπουπροκφπτειαπό
τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A2.1: Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ Βακμολογία:
Θ βακμολογία των Διαγωνιηομζνων ςτο κριτιριο αυτό κα είναι ςφμφωνθ με τον παρακάτω πίνακα:
Αυτοφερόμενθ Καταςκευι

Βακμολογία

Ανοξείδωτοσ Ωάλυβασ

120

Υποβολι ςε Αντιδιαβρωτικι Διεργαςία με τθ Μζκοδο τθσ Καταφϊρεςθσ (KTL) ι Καταςκευι από
Αλουμίνιο

100
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ΚριτιριοA2.2:ΕπιφάνειαΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊνΡαρακφρωνκαιΟπίςκιουΑνεμοκϊρακα(m2) Βακμολογία:
•Θ μζγιςτθτιμι τθσ επιφάνειασ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτθσεπιφάνειασ(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσεπιφάνειαστωνυαλοπινάκων
που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων, Amin θ ελάχιςτθ τιμι τθσ επιφάνειασ των
υαλοπινάκων που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A3.1: Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν, όρκιων και κακιμενων Βακμολογία
•Ο ελάχιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν (Αmin) 80 κα λάβει100 μονάδεσ.
•Ο μζγιςτοσ προςφερόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν (Αbest) μεταξφ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminoελάχιςτοσεπιτρεπόμενοσ
αρικμόσ επιβατϊν (80), Aexamined θ τιμι του Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο, Abestθ
μζγιςτθ τιμι του αρικμοφ των επιβατϊν που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
ΚριτιριοA3.2:Λόγοσαρικμοφκακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προσςυνολικόαρικμό
(όρκιων και κακιμενων) Βακμολογία:

επιβατϊν

Θμζγιςτθτιμιτουλόγου(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτουλόγου(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο,Abest θ μζγιςτθ τιμι του λόγου
αρικμοφ
κακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαικακιμενων),π
ου
προκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,Aminθελάχιςτθτιμιτουλόγουαρικμοφ
κακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαικακιμενων),π
ουπροκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων.
ΚριτιριοA4:Ψφξθ-ΨυκτικιΙςχφσ Κλιματιςτικισ Συςκευισ Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ψυκτικισ ιςχφοσ τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (Αmin) 35kW κα
λάβει100 μονάδεσ.
•Θ μζγιςτθ τιμι τθσ ψυκτικισ ιςχφοσ τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ
των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσψυκτικισιςχφοσ(35
kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
46

ςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσπουπροκφπτειαπότισπροςφορζστων
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Διαγωνιηομζνων.

Κριτιριο Β1:Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ (ςε μινεσ) Βακμολογία:
•Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αmin) καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του λεωφορείου ορίηεται ςε
60 μινεσ.
•Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abest:Ομζγιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ,πουπροκφπτει
από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων, Amin ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ 60 μινεσ.
Κριτιριο Β2: Χρόνοσ Ραράδοςθσ (ςε θμζρεσ)
Οι υποχρεωτικοί ςυμβατικοί χρόνοι τμθματικισ παράδοςθσ των οχθμάτωνπροβλζπονται ςτο άρκρο 6.1
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 8.2 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι Διαγωνιηόμενοι
καλοφνται να προςφζρουν για κάκε υποκριτιριο το χρόνο παράδοςθσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ,
ο
οποίοσκαείναιίςοσιμικρότεροστουυποχρεωτικοφγιακάκεκριτιριο.Στουσπροςφερόμενουσχρόνουσ,
ο
Ανάδοχοσ κα ζχει τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.
Βακμολογία:
•Για κάκε ζνα από τα παραπάνω υποκριτιρια (Β2.1-Β2.4) οι μζγιςτοι επιτρεπόμενοι χρόνοι παράδοςθσ
κα λάβουν 100 μονάδεσ.
•Θ ελάχιςτθ τιμι του χρόνου παράδοςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα
λάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Αmax-Aexamined)/(Amax-Abest), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςε κάκε κριτιριο εκφραηόμενθ ςε θμζρεσ, Abest θ ελάχιςτθ τιμι κάκε κριτθρίου
πουκαπροκφψειαπότισΡροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνεκφραηόμενθςεθμζρεσ,Amaxθ
αρικμθτικιτιμιτουμζγιςτουεπιτρεπόμενουαρικμοφθμερϊντμθματικισπαράδοςθσπου
αναφζρεται ςτον πίνακα του άρκρου 8.2τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων για κάκε κριτιριο
(χωρίσ μονάδεσ).

Κριτιρια Ανάκεςθσ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 3
Τα ΚριτιριαΒακμολόγθςθσ ΤεχνικϊνΡροςφορϊνΑςτικοφΛεωφορείου 18mΣυμπιεςμζνου Φυςικοφ Αερίου
(CNG), που αφοροφν ςτο ΤΜΘΜΑ 3 τθσ προμικειασ, φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Α
Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ (ς)

Α1

Ενοτ. 12. Κινθτιρασ

Α1.1

α) Ιςχφσ κινθτιρα

10%

Α1.2

β) Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι του Κινθτιρα ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm

10%

Α1.3

γ) Κατανάλωςθ Καυςίμουςε κφκλο SORT1

10%

ΣΥΝΟΛΟ
30%
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Α2.1

Ενοτ. 7 Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ

Α2.2

Ενοτ.10
Επιφάνεια
ΟπίςκιουΑνεμοκϊρακα

15%
9%

ΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊνΡαρακφρων

6%

και

Ενοτ. 3 Αρικμόσ Επιβατϊν

15%

Α3.1

Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)

Α3.2

Λόγοσαρικμοφκακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προσ
επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)

10%
ςυνολικό

αρικμό

5%

Ενοτ. 11 Κλιματιςμόσ
Α4.

5%

Ϊφξθ-Ϊυκτικι Ιςχφσ Κλιματιςτικισ Συςκευισ

5%

Σφνολο Ομάδασ Α

65%
Ομάδα Β

Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ (Κ)

Β1

Ενοτ. 29 Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Συνόλου του Λεωφορείου

Β2

Ενοτ. 34 Χρόνοι παράδοςθσ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ (ς)

ΣΥΝΟΛΟ

17%

17%
18%

Β2.1

Ραράδοςθ των πρϊτων πενιντα (50) οχθμάτων

9%

Β2.2

Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα (50) οχθμάτων

9%

Σφνολο Ομάδασ Β

35%

Θ βακμολόγθςθ του κάκε κριτθρίου ζχει ωσ εξισ:
Κριτιριο A1.1: Ιςχφσ Κινθτιρα (μετρθμζνθ και πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 85).
Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ιςχφοσ (Αmin) 235kW κα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσιςχφοσ(235kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνο
κριτιριο, Abest θ μζγιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.2: Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι του Κινθτιρα ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm.
Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ροπισ (Αmin) 1.400 Νm κα λάβει 100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσροπισ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα μετον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσροπισ(1.400Νm),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
ςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσροπισπουπροκφπτειαπότισπροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A1.3: Κατανάλωςθ Καυςίμου ςε κφκλο SORT1 (l/100km) Βακμολογία:
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•Θ ελάχιςτθ τιμι τθσ κατανάλωςθσ2021-03-12
(Αbest), ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει120
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•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Αmax-Aexamined)/(Amax-Abest), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθελάχιςτθτιμιτθσκατανάλωςθσπουπροκφπτει
απότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,Amaxθμζγιςτθτιμιτθσκατανάλωςθσπουπροκφπτειαπό
τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A2.1: Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ Βακμολογία:
Θ βακμολογία των Διαγωνιηομζνων ςτο κριτιριο αυτό κα είναι ςφμφωνθ με τον παρακάτω πίνακα:
Αυτοφερόμενθ Καταςκευι

Βακμολογία

Ανοξείδωτοσ Ωάλυβασ

120

Υποβολι ςε Αντιδιαβρωτικι Διεργαςία με τθ Μζκοδο τθσ Καταφϊρεςθσ (KTL) ι Καταςκευι από
Αλουμίνιο

100

ΚριτιριοA2.2:ΕπιφάνειαΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊνΡαρακφρωνκαιΟπίςκιουΑνεμοκϊρακα(m2) Βακμολογία:
•Θ μζγιςτθτιμι τθσ επιφάνειασ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτθσεπιφάνειασ(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσεπιφάνειαστωνυαλοπινάκων που
προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων, Amin θ ελάχιςτθ τιμι τθσ επιφάνειασ των
υαλοπινάκων που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A3.1: Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν, όρκιων και κακιμενων Βακμολογία
•Ο ελάχιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν (Αmin)130κα λάβει100 μονάδεσ.
•Ο μζγιςτοσ προςφερόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν (Αbest) μεταξφ των διαγωνιηομζνων κα λάβει
120μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminoελάχιςτοσεπιτρεπόμενοσ
αρικμόσ επιβατϊν (130), Aexamined θ τιμι του Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο, Abestθ
μζγιςτθ τιμι του αρικμοφ των επιβατϊν που προκφπτει από τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.
ΚριτιριοA3.2:Λόγοσαρικμοφκακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προσςυνολικόαρικμό
(όρκιων και κακιμενων) Βακμολογία:

επιβατϊν

•Θμζγιςτθτιμιτουλόγου(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτουλόγου(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο,Abest θ μζγιςτθ τιμι του λόγου
αρικμοφ
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κακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαικακιμενων),π
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ου
προκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,Aminθελάχιςτθτιμιτουλόγουαρικμοφ
κακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαικακιμενων),π
ουπροκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων.

ΚριτιριοA4:Ψφξθ-ΨυκτικιΙςχφσ Κλιματιςτικισ Συςκευισ Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ψυκτικισ ιςχφοσ τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (Αmin) 45kW κα
λάβει100 μονάδεσ.
•Θ μζγιςτθ τιμι τθσ ψυκτικισ ιςχφοσ τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ
των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσψυκτικισιςχφοσ(45
kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
ςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσπουπροκφπτειαπότισπροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο Β1:Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ (ςε μινεσ) Βακμολογία:
•Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αmin) καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του λεωφορείου ορίηεται ςε
60 μινεσ.
•Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abest:Ομζγιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ,πουπροκφπτει
από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων, Amin ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ 60 μινεσ.
Κριτιριο Β2: Χρόνοσ Ραράδοςθσ (ςε θμζρεσ)
Οι υποχρεωτικοί ςυμβατικοί χρόνοι τμθματικισ παράδοςθσ των οχθμάτωνπροβλζπονται ςτο άρκρο 6.1
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 8.2 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι Διαγωνιηόμενοι
καλοφνται να προςφζρουν για κάκε υποκριτιριο το χρόνο παράδοςθσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ,
ο
οποίοσκαείναιίςοσιμικρότεροστουυποχρεωτικοφγιακάκεκριτιριο.Στουσπροςφερόμενουσχρόνουσ,
ο
Ανάδοχοσ κα ζχει τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.
Βακμολογία:
•Για κάκε ζνα από τα παραπάνω υποκριτιρια (Β2.1-Β2.2) οι μζγιςτοι επιτρεπόμενοι χρόνοι παράδοςθσ
κα λάβουν 100 μονάδεσ.
•Θ ελάχιςτθ τιμι του χρόνου παράδοςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα
λάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Αmax-Aexamined)/(Amax-Abest), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςε κάκε κριτιριο εκφραηόμενθ ςε θμζρεσ, Abest θ ελάχιςτθ τιμι κάκε κριτθρίου
πουκαπροκφψειαπότισΡροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνεκφραηόμενθςεθμζρεσ,Amaxθ
αρικμθτικιτιμιτουμζγιςτουεπιτρεπόμενουαρικμοφθμερϊντμθματικισπαράδοςθσπου
αναφζρεται ςτον πίνακα του άρκρου 8.3τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων για κάκε κριτιριο
(χωρίσ μονάδεσ).
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Κριτιρια Ανάκεςθσ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 4
ΤαΚριτιριαΒακμολόγθςθσΤεχνικϊνΡροςφορϊνΘλεκτρικοφΑςτικοφΛεωφορείου12m,πουαφοροφνςτο
ΤΜΘΜΑ4 τθσ προμικειασ, φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ

A1

Ενοτ. 5 Αυτονομία

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ

ΣΥΝΟΛΟ

20%

20%

Ενοτ. 13. Θλεκτροκινθτιρασ (-εσ) Ελξθσ
A2

5%

Μζγιςτθ Ιςχφσ ςτα 30 λεπτά

5%

Ενοτ. 14. Συςςωρευτζσ Κίνθςθσ

10%

A3.1

α) Ενεργειακι Ωωρθτικότθτα

5%

A3.2

β) Ιςχφσ

5%

Καταςκευι-Εςωτερικι Διαμόρφωςθ

7%

Α4.1

Ενοτ. 8Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ

4%

Α4.2

Ενοτ.10ΕπιφάνειαΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊν Ραρακφρων καιΟπίςκιου
Ανεμοκϊρακα

3%

Ενοτ. 3 Αρικμόσ Επιβατϊν

6%

Α5.1

Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)

3%

Α5.2

Λόγοσ αρικμοφ κακιςμάτων (ςτακερϊν και πτυςςόμενων) προσ ςυνολικό

3%

αρικμό επιβατϊν (όρκιων και κακιμενων)
Ενοτ 12 Κλιματιςμόσ

5%

A6.1

Ϊφξθ

3%

A6.2

Θζρμανςθ -

2%

A7

Φπαρξθ ςυςτιματοσ προςταςίασ ςυςςωρευτϊν ζναντι πυρκαγιάσ

2%

Σφνολο Ομάδασ Α

2%
55%

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ

Ενοτ. 15. Φορτιςτζσ
B1

ΣΥΝΟΛΟ
10%

Ιςχφσ Εξόδου Φορτιςτϊν Αργισ Φόρτιςθσ

10%

Σφνολο Ομάδασ Β

10%
ΟΜΑΔΑ Γ

Α/Α

ΚΙΤΘΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ

Γ2

Ενοτ. 30 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ

Γ2.1

α) Διάρκεια Εγγφθςθσ Συνόλου του Λεωφορείου

5%

Γ2.2

β) ΔιάρκειαΕγγφθςθσ Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ

6%

Γ2.3

γ) Διάρκεια Εγγφθςθσ Ψορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ

6%

ΣΥΝΟΛΟ
17%
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Γ3
Ενοτ. 34 Χρόνοσ παράδοςθσ 2021-03-12
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Γ3.1

Γ3.2

Γ3.3

Γ3.4

18%

Ραρτίδα Ι: Ραράδοςθ των πρϊτων ςαράντα (40) οχθμάτων

9%

Ραρτίδα ΙΙ: Ραράδοςθ των πρϊτων πενιντα πζντε (55) οχθμάτων

5%

Ραρτίδα Ι: Ραράδοςθ των επόμενων ςαράντα (40) οχθμάτων

9%

Ραρτίδα ΙΙ: Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα πζντε (55) οχθμάτων

5%

Ραρτίδα Ι: -

-

Ραρτίδα ΙΙ: Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα πζντε (55) οχθμάτων

4%

Ραρτίδα Ι: Ραρτίδα ΙΙ: Ραράδοςθ των επόμενων πενιντα πζντε (55) οχθμάτων
Σφνολο Ομάδασ Γ

4%
35%

Θ βακμολόγθςθ του κάκε κριτθρίου ζχει ωσ εξισ:
Κριτιριο Α1: Αυτονομία Βακμολογία:
Ραρτίδα Ι:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ αυτονομίασ (Αmin)150Km κα λάβει 100 μονάδεσ. Θ τιμι αυτι κα
υπολογιςκεί από τουσ Διαγωνιηόμενουσ από τθν πιςτοποιθμζνθ κατανάλωςθ (kWh/km) κατά
πρότυπο e-SORT2 (electricbus “StandardisedOn-RoadTest” – Cycle 2),προςαυξθμζνθ κατά 50%, και
επιπλζονμε τισ παραδοχζσ απομείωςθστθσ παραγράφου 2.5.2 του Μζρουσ Δ του Ραραρτιματοσ Ι
(προδιαγραφζσ θλεκτρικϊν λεωφορείων 12 m).
•Θτιμιτθσαυτονομίασ165km(Amax) ιμεγαλφτερθανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει
120 μονάδεσ. Θ τιμι αυτικα υπολογιςκεί από τουσ Διαγωνιηόμενουσ από τθν πιςτοποιθμζνθ
κατανάλωςθ (kWh/km) κατά πρότυπο e-SORT2,προςαυξθμζνθ κατά 50%, και επιπλζον με τισ
παραδοχζσ απομείωςθστθσ παραγράφου 2.5.2 του Μζρουσ Δ του Ραραρτιματοσ Ι (προδιαγραφζσ
θλεκτρικϊν λεωφορείων 12 m).
•ΟιδιάφορεσπροςφερόμενεστιμζστωνΔιαγωνιηομζνωνAexamined,μεταξφ1 5 0 και1 6 5 km,κααξιολογθκο
φνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(AmaxAmin),όπουPθβακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικ
άψθφία), Amin θ αρικμθτικι τιμι τθσ ελάχιςτθσ επιτρεπόμενθσ αυτονομίασ (150km,βάςει
πιςτοποιθμζνθσ κατανάλωςθσ κατά e-SORT2και με τισ παραδοχζσ τθσ παραγράφου 2.5.2 του
Μζρουσ Δ του Ραραρτιματοσ Ι), Aexamined θτιμιτου Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο
κριτιριο,Amax: H τιμιτθσ μζγιςτθσβακμολογοφμενθσαυτονομίασ (165km,βάςει πιςτοποιθμζνθσ
κατανάλωςθσ κατά e-SORT2και με τισ παραδοχζσ τθσ παραγράφου 2.5.2 του Μζρουσ Δ του
Ραραρτιματοσ Ι).
Ραρτίδα ΙΙ:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ αυτονομίασ (Αmin)200Km κα λάβει 100 μονάδεσ. Θ τιμι αυτι κα
υπολογιςκεί από τουσ Διαγωνιηόμενουσ από τθν πιςτοποιθμζνθ κατανάλωςθ (kWh/km) κατά
πρότυπο e-SORT2 (electricbus “StandardisedOn-RoadTest” – Cycle 2),προςαυξθμζνθ κατά 50%, και
επιπλζονμε τισ παραδοχζσ απομείωςθστθσ παραγράφου 2.5.2 του Μζρουσ Δ του Ραραρτιματοσ Ι
(προδιαγραφζσ θλεκτρικϊν λεωφορείων 12 m).
•Θτιμιτθσαυτονομίασ220 kmιμεγαλφτερθανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει 120
μονάδεσ. Θ τιμι αυτι κα υπολογιςκεί από τουσ Διαγωνιηόμενουσ από τθν πιςτοποιθμζνθ
κατανάλωςθ (kWh/km) κατά πρότυπο e-SORT2, προςαυξθμζνθ κατά 50%, και επιπλζονμε τισ
παραδοχζσ απομείωςθστθσ παραγράφου 2.5.2 του Μζρουσ Δ του Ραραρτιματοσ Ι (προδιαγραφζσ
θλεκτρικϊν λεωφορείων 12 m).
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•ΟιδιάφορεσπροςφερόμενεστιμζστωνΔιαγωνιηομζνωνAexamined,μεταξφ200και220km,κααξιολογθκοφ
21DIAB000015954
2021-03-12

νςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(AmaxAmin),όπουPθβακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικ
άψθφία), Amin θ αρικμθτικι τιμι τθσ ελάχιςτθσ επιτρεπόμενθσ αυτονομίασ (200km,βάςει
πιςτοποιθμζνθσ κατανάλωςθσ κατά e-SORT2και με τισ παραδοχζσ τθσ παραγράφου 2.5.2 του
Μζρουσ Δ του Ραραρτιματοσ Ι), Aexamined θτιμιτου Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο
κριτιριο,Amax: H τιμιτθσ μζγιςτθσβακμολογοφμενθσαυτονομίασ (220 km,βάςει πιςτοποιθμζνθσ
κατανάλωςθσ κατά e-SORT2και με τισ παραδοχζσ τθσ παραγράφου 2.5.2 του Μζρουσ Δ του
Ραραρτιματοσ Ι).

Κριτιριο Α2: Διαρκισ Ιςχφσ Κινθτιρα (μετρθμζνθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER85)Βακμολογία:
Ραρτίδα Ι:
•Θαρικμθτικιτιμιτθσμζγιςτθσ
ιςχφοσ
κινθτιρας τ α
30
λ ε π τ ά , 180kWιμεγαλφτερθ,ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνων κα λάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined, μικρότερεσ των 180 kW, κα
αξιολογθκοφνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(Amax-Amin),όπουPθ
βακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικά
ψθφία),Aminθελάχιςτθτιμιτθσδιαρκοφσιςχφοσ,πουπροκφπτειαπότισΡροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων,
AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,
Amaxθ
αρικμθτικι τιμιτθσ διαρκοφσ ιςχφοσ 180 kW.
Ραρτίδα IΙ:
•Θαρικμθτικιτιμιτθσμζγιςτθσ
ιςχφοσ
κινθτιρας τ α
30
λ ε π τ ά , 230kWιμεγαλφτερθ,ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνων κα λάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined, μικρότερεσ των 230 kW, κα
αξιολογθκοφνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(Amax-Amin),όπουPθ
βακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικά
ψθφία),Aminθελάχιςτθτιμιτθσδιαρκοφσιςχφοσ,πουπροκφπτειαπότισΡροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων,
AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,
Amaxθ
αρικμθτικι τιμιτθσ διαρκοφσ ιςχφοσ 230 kW.
Κριτιριο A3.1: Ενεργειακι Χωρθτικότθτα Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ Βακμολογία:
Ραρτίδα Ι:
•ΘαρικμθτικιτιμιτθσΕνεργειακισΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊνΚίνθςθσ290kWhι
μεγαλφτερθ ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Θελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊνΚίνθςθσ(Αmin)260kWhκα λάβει
100 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined, μεταξφ 260και 290kWh,κα
αξιολογθκοφνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(Amax-Amin),όπουPθ
βακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικά
ψθφία),AminθελάχιςτθτιμιτθσΕνεργειακισΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊνΚίνθςθσ,που
προκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
ςυγκεκριμζνο κριτιριο, Amax θ αρικμθτικιτιμι τθσΕνεργειακισ ΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊν
Κίνθςθσ 290kWh.
Ραρτίδα IΙ:
•ΘαρικμθτικιτιμιτθσΕνεργειακισΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊνΚίνθςθσ385kWhι
μεγαλφτερθ ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Θελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊνΚίνθςθσ(Αmin)340kWhκα λάβει
100 μονάδεσ.
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•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ
των Διαγωνιηομζνων Aexamined, μεταξφ 340και 385kWh, κα
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αξιολογθκοφνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(Amax-Amin),όπουPθ
βακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικά
ψθφία),AminθελάχιςτθτιμιτθσΕνεργειακισΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊνΚίνθςθσ,που
προκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
ςυγκεκριμζνο κριτιριο, Amax θ αρικμθτικιτιμι τθσΕνεργειακισ ΩωρθτικότθταστωνΣυςςωρευτϊν
Κίνθςθσ 385kWh.

Κριτιριο A3.2: Ιςχφσ Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ Βακμολογία:
Ραρτίδα Ι:
•Θ αρικμθτικι τιμι τθσ ιςχφοσ 230kW(ικανι προσ εκφόρτιςθπερίπου του 80% τθσ μζγιςτθσ
βακμολογοφμενθσ τιμισςυςςωρευτϊν 290kWh, ιτοι τθσ «ωφζλιμθσ» χωρθτικότθτασ αυτϊν εντόσ
μίασ ϊρασ) ι μεγαλφτερθανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined, μικρότερεσ των 230kW, κα
αξιολογθκοφνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(Amax-Amin),όπουPθ
βακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικά
ψθφία), Amin θ ελάχιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ, που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων,
AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Amaxθαρικμθτικιτιμιτθσ
ιςχφοσ 230kW.
Ραρτίδα IΙ:
•Θ αρικμθτικι τιμι τθσ ιςχφοσ 310kW(ικανι προσ εκφόρτιςθπερίπου του 80% τθσ μζγιςτθσ
βακμολογοφμενθσ τιμισςυςςωρευτϊν 385kWh, ιτοι τθσ «ωφζλιμθσ» χωρθτικότθτασ αυτϊν εντόσ
μίασ ϊρασ) ι μεγαλφτερθανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined, μικρότερεσ των 310kW, κα
αξιολογθκοφνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(Amax-Amin),όπουPθ
βακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικά
ψθφία), Amin θ ελάχιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ, που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων,
AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Amaxθαρικμθτικιτιμιτθσ
ιςχφοσ
310kW.
Κριτιριο A4.1: Υλικά-Ρροδιαγραφζσ Αυτοφερόμενθσ ΚαταςκευισΒακμολογία:
Θ βακμολογία των Διαγωνιηομζνων ςτο κριτιριο αυτό κα είναι ςφμφωνθ με τον παρακάτω πίνακα:
Αυτοφερόμενθ Καταςκευι

Βακμολογία

α

Ανοξείδωτοσ Ωάλυβασ

120

β

ΥποβολιςεΑντιδιαβρωτικιΔιεργαςίαμετθΜζκοδοτθσΚαταφϊρεςθσι
Καταςκευι από Αλουμίνιο

100

ΚριτιριοA4.2:ΕπιφάνειαΥαλοπινάκωνΡλαϊνϊνΡαρακφρωνκαιΟπίςκιουΑνεμοκϊρακα(m2) Βακμολογία:
•Θ μζγιςτθτιμι τθσ επιφάνειασ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτθσεπιφάνειασ(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Αbest-Aexamined)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσεπιφάνειαστωνυαλοπινάκων
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υαλοπινάκων που προκφπτει από τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων.

Κριτιριο A5.1: Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν, όρκιων και κακιμενων Βακμολογία
•Ο ελάχιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν (Αmin)70 κα λάβει100 μονάδεσ.
•Ο μζγιςτοσ προςφερόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν (Αbest) μεταξφ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτο
παρόνκριτιριο
(ςτρογγυλοποιθμζνθςε
δφο
δεκαδικάψθφία),Amin:
Οελάχιςτοσ
επιτρεπόμενοσαρικμόσεπιβατϊν(70),Aexaminedθτιμι
τουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνο
κριτιριο, Abest θ μζγιςτθ τιμι του αρικμοφ των επιβατϊν που προκφπτει από τισ προςφορζσ των
Διαγωνιηομζνων.
ΚριτιριοA5.2:Λόγοσαρικμοφκακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προσςυνολικόαρικμό
(όρκιων και κακιμενων) Βακμολογία:

επιβατϊν

•Θμζγιςτθτιμιτουλόγου(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120
μονάδεσ.
•Θελάχιςτθτιμιτουλόγου(Αmin)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει100
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο,Abest θ μζγιςτθ τιμι του λόγου αρικμοφ κακιςμάτων
(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαικακιμενων),που
προκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων,Aminθελάχιςτθτιμιτουλόγουαρικμοφ
κακιςμάτων(ςτακερϊνκαιπτυςςόμενων)προστοςυνολικόαρικμόεπιβατϊν(όρκιωνκαι
κακιμενων),πουπροκφπτειαπότισΡροςφορζστωνΔιαγωνιηομζνων.
ΚριτιριοA6.1:Ψφξθ-Ψυκτικι Ιςχφσ Κλιματιςτικισ Συςκευισ Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ ψυκτικισ ιςχφοσ τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (Αmin) 35kW κα
λάβει100 μονάδεσ.
•Θμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσ(Αbest)ανάμεςαςτισπροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνκαλάβει120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου Pθ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aminθαρικμθτικιτιμιτθσ
ελάχιςτθσεπιτρεπόμενθσψυκτικισιςχφοσ(35kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτο
ςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestθμζγιςτθτιμιτθσιςχφοσπουπροκφπτειαπότισπροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο A6.2: Θζρμανςθ Βακμολογία:
Θ βακμολογία των Διαγωνιηομζνων ςτο κριτιριο αυτό κα είναι ςφμφωνθ με τον παρακάτω πίνακα:
Διαμζριςμα Επιβατϊν

Βακμολογία

Θζρμανςθ με Αντλία Θερμότθτασ

120

Θζρμανςθ με άλλο τρόπο

100

Κριτιριο A7:Φπαρξθ ςυςτιματοσ προςταςίασ ςυςςωρευτϊν ζναντι πυρκαγιάσΒακμολογία:
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•Διατικζμενο ςτο όχθμα ςφςτθμα 2021-03-12
προςταςίασ ςυςςωρευτϊν ζναντι πυρκαγιάσ, με κατάλλθλθ μζκοδο,
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ενδεικτικά αφαίρεςθ οξυγόνου από τουσ ςυςςωρευτζσ και πλιρωςθ του αναλογοφντοσ όγκου με
άηωτο, ϊςτε να μθ μπορεί να προκλθκεί πυρκαγιά λόγω ςοβαροφ ατυχιματοσ ι ανάπτυξθσ πολφ
υψθλϊν κερμοκραςιϊν, προσ μεγιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ των επιβατϊν, κα λάβει 120 μονάδεσ.

•Μθ διάκεςθ ςυςτιματοσ προςταςίασ ςυςςωρευτϊν ζναντι πυρκαγιάσ, με αφαίρεςθ οξυγόνου από
τουσ ςυςςωρευτζσ και πλιρωςθ του αναλογοφντοσ όγκου με άηωτο, ι άλλθ ανάλογθ παραδεκτι
μζκοδο, κα λάβει 100 μονάδεσ.
Κριτιριο B1: Ιςχφσ εξόδου Φορτιςτϊν Αργισ Φόρτιςθσ Βακμολογία:
•Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ Ιςχφοσ εξόδου Ψορτιςτϊν ΑργισΨόρτιςθσ (Αmin) 60kW κα λάβει
100 μονάδεσ.
•Θ μζγιςτθ τιμι τθσ Ιςχφοσ εξόδου Ψορτιςτϊν Αργισ Ψόρτιςθσ (Amax) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των
διαγωνιηομζνων κα λάβει120 μονάδεσ.
•ΟιδιάφορεσπροςφερόμενεστιμζστωνΔιαγωνιηομζνωνAexamined,κα
αξιολογθκοφνςφμφωναμετοντφποP=100+20*(Aexamined-Amin)/(AmaxAmin),όπουPθβακμολογίατουΔιαγωνιηομζνουςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικ
άψθφία),Amin θ αρικμθτικι τιμι τθσ ελάχιςτθσ επιτρεπόμενθσ Ιςχφοσ εξόδου των Ψορτιςτϊν
Αργισ
Ψόρτιςθσ
(60
kW),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Amaxθμζγιςτθ
τιμιτθσ
Ιςχφοσ
Ψορτιςτϊν
Αργισ
Ψόρτιςθσ
πουπροκφπτειαπότισπροςφορζστων
Διαγωνιηομζνων.
Κριτιριο Γ1.1: Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Συνόλου του Λεωφορείου (ςε μινεσ) Βακμολογία:
•Οελάχιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ(Αmin)καλισλειτουργίαστουςυνόλουτουλεωφορείου,όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 16τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ορίηεται ςε 60 μινεσ.
•Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestομζγιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ,πουπροκφπτειαπό
τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων,Amin ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ 60 μινεσ.
Κριτιριο Γ1.2: Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ (ςε μινεσ) Βακμολογία:
•Οελάχιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ(Αmin)καλισλειτουργίαστωνςυςςωρευτϊνκίνθςθσ,όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 16τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ορίηεται ςε 72μινεσ.
•Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνουςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abestομζγιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ,πουπροκφπτειαπό
τισ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων,Amin ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ 72μινεσ.
Κριτιριο Γ1.3: Χρόνοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ (ςε μινεσ)
•Οελάχιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ(Αmin)καλισλειτουργίαστωνφορτιςτϊν,όπωσπροβλζπεταιςτο άρκρο 16τθσ
Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ορίηεται ςε 72 μινεσ.
•Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα λάβει 120
μονάδεσ.
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•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ
των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
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τον τφπο P=100+20*(Aexamined-Amin)/(Abest-Amin), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),AexaminedθτιμιτουΔιαγωνιηομζνου
ςτοςυγκεκριμζνοκριτιριο,Abest:Ομζγιςτοσχρόνοσεγγφθςθσ,πουπροκφπτειαπό τισ Ρροςφορζσ των
Διαγωνιηομζνων, Amin: Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ 72μινεσ.

Κριτιριο Γ2: Χρόνοσ Ραράδοςθσ (ςε θμζρεσ)
Οιυποχρεωτικοίςυμβατικοίχρόνοιτμθματικισπαράδοςθστωνοχθμάτωνπροβλζπονταιςτοάρκρο6.1τθσ
παροφςασΔιακιρυξθσκαιςτοάρκρο
8.2τθσΕιδικισΣυγγραφισΥποχρεϊςεων.ΟιΔιαγωνιηόμενοι
καλοφνταιναπροςφζρουνγιακάκευ π ο κριτιριοτοχρόνοπαράδοςθσαπότθνυπογραφιτθσςφμβαςθσ,ο
οποίοσκαείναιίςοσιμικρότεροστουυποχρεωτικοφγιακάκεκριτιριο.Στουσπροςφερόμενουσχρόνουσ,ο
Ανάδοχοσ κα ζχει τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τατεφχθ του διαγωνιςμοφ.
Βακμολογία
•Για κάκε ζνα από τα παραπάνω υποκριτιρια (Γ2.1-Γ2.2 για τθν Ραρτίδα Ι, Γ2.1-Γ2.4 για τθν Ραρτίδα ΙΙ)
οι μζγιςτοι επιτρεπόμενοι χρόνοι παράδοςθσ (Amax) κα λάβουν 100 μονάδεσ.
•Θ ελάχιςτθ τιμι του χρόνου παράδοςθσ (Αbest) ανάμεςα ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων κα
λάβει120 μονάδεσ.
•Οι διάφορεσ προςφερόμενεσ τιμζσ των Διαγωνιηομζνων Aexamined κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον τφπο P=100+20*(Αmax-Aexamined)/(Amax-Abest), όπου P θ βακμολογία του Διαγωνιηομζνου
ςτοπαρόνκριτιριο(ςτρογγυλοποιθμζνθςεδφοδεκαδικάψθφία),Aexaminedθτιμιτου
Διαγωνιηομζνου ςε κάκε κριτιριο εκφραηόμενθ ςε θμζρεσ, Abest θ ελάχιςτθ τιμι κάκε κριτθρίου
πουκαπροκφψειαπότισΡροςφορζστωνδιαγωνιηομζνωνεκφραηόμενθςεθμζρεσ,Amaxθ
αρικμθτικιτιμιτουμζγιςτουεπιτρεπόμενουαρικμοφθμερϊντμθματικισπαράδοςθσπου
αναφζρεται ςτον πίνακα του άρκρου 8.4τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων για κάκε κριτιριο
(χωρίσ μονάδεσ).
2.3.2Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται εντόσ οριςμζνου εφρουσ, ξεκινά από 100 βακμοφσ
ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊνπροδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι
τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασεπίτθβακμολογίατου,θδεςυνολικιβακμολογίατθσπροςφοράσκαπροκφπτειαπότο άκροιςματων
ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
ΘςυνολικιβακμολογίατθστεχνικισπροςφοράσγιατοκάκεΤΜΘΜΑν(περιλαμβανομζνθσ τθσ Ραρτίδασ Ι ι ΙΙ για το
ΤΜΘΜΑ 4) υπολογίηεταιμεβάςθτονπαρακάτω τφπο:
Βακμόσ Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφοράσ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ν (ΒΤΡν) = ς1ν · P1v + ς2v · P2v +……+ςμv · Pμν
Ππουν:ΤΜΘΜΑ(ν=1,2,3,4),μ:πλικοσκριτθρίωναξιολόγθςθστουΤΜΘΜΑΤΟΣν,ςiν:βάροσςυμμετοχισ
κριτθρίουi=1,…,μςτθντεχνικιαξιολόγθςθ,Piν:βακμολογίακριτθρίουi=1,…,μςτθντεχνικιαξιολόγθςθ,
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.3.1 για κάκε ΤΜΘΜΑ (και Ραρτίδα Ι ι ΙΙ για το ΤΜΘΜΑ
4).
ΘςυνολικιβακμολογίατθστεχνικισπροςφοράσγιατοΤΜΘΜΑνυπολογίηεταιςτθβάςθτουλόγου (Συντελεςτισ
Τεχνικισ Ρροςφοράσ - ΣΤΡ) του Βακμοφ Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφοράσ του Υποψθφίου (ΒΤΡΥν) προσ
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το Βακμό Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Ρροςφοράσ
Συντελεςτισ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΣΤΡ=(ΒΤΡΥν)/(ΒΤΡΜν)

τθ

μεγαλφτερθβακμολογία

(ΒΤΡΜν):

Θβακμολογίατθσοικονομικισπροςφοράσυπολογίηεταιςτθβάςθτουλόγου(ΣυντελεςτισΟικονομικισ
Ρροςφοράσ – ΣΟΡ)τθσ οικονομικισ προςφοράσ του υποψιφιου με τθ μικρότερθ τιμι μειοδότθ (ΟΡΜν) ςε
απόλυτο μζγεκοσ προσ τθν οικονομικι προςφορά του υποψθφίου (ΟΡΥν):
Συντελεςτισ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ΣΟΡ= (ΟΡΜν)/(ΟΡΥν)
Ρλζονςυμφζρουςαπροςφοράείναιεκείνθγιατθνοποίαπροκφπτειθμεγαλφτερθτελικιβακμολογία(ΤΒΑ)
ςτακμιςμζνο άκροιςμα των ΣΤΡ και ΣΤΟ, ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο:

ωσ

ΤΒΑ=100 · *(70% · ΣΤΡ + 30% · ΣΤΟ)+

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτατουσ
όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, κεωρείται ότι θυποβολι τθσ
Ρροςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμόζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανοτου ςυμμετζχοντοσ
νομικοφ προςϊπου.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςταΡαραρτιματα τθσ παροφςασ για το
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμιμακαι για όςα τμιματααφορά θ εκάςτοτε
προςφορά.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.Εάν υποβλθκοφν τυχόν
εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ,ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ
φφςθσ προτάςεισ, δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ ναδιαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ
κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του Ζργου ςτθν Ζνωςθ/
Κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.Τυχόν υφιςτάμενεσ
ςυμφωνίεσ μεταξφ των μελϊν, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ
ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ ωσ λόγοσ
απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ.
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Θ κοινι Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.
Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ δεν
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα
Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα
ζννομα αποτελζςματά τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων
από τα εναπομείναντα Μζλθ κα εξεταςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά.
Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ
όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘ με προςόντα αντίςτοιχα του Μζλουσ
που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘΣ ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι.Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται
ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ.

2.4.2

Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσθλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37, και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215/2017 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215/2017«Τεχνικζσ

λεπτομζρειεσ

και

διαδικαςίεσ

λειτουργίασ

του

Εκνικοφ

Συςτιματοσ

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β’ 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ-Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία
εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθνπροςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
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ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθπροθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ
για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.Μετά τθν
παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο
Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα
τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται

τα

κατά

περίπτωςθ

απαιτοφμενα

δικαιολογθτικά

και

θ

τεχνικι

προςφοράςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δε χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά

αρχεία

τα

οποία

υπογράφοντα

θλεκτρονικά

και

υποβάλλονται

από

τον

προςφζροντα.Ταςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.

60

21DIAB000015954 2021-03-12

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου.pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Επιςθμαίνεται ότι όςον αφορά τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και κατακφρωςθσ
ςτθνΑνακζτουςα Αρχι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΨΕΚ Α' 74), με τισ
οποίεσ τροποποιικθκαν οι διατάξεισ του άρκρου 1 και των § 3 και 4 του άρκρου 11 του Ν.2690/1999 (ΨΕΚ
Α' 45).
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν
εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ
Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Ειδικότερα:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊναντιγράφων των
δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσφορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ § 2 του
άρκρου 1 του Ν.4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δενκαταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά
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ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για ταοποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ
υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκείαπό
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα τελευταία είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθναρμόδια αρχι
τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμεναςτο άρκρο 36 § 2 β) του
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δε κίγονται καιεξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ
υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθεπιςθμείωςθ (APOSTILLE), ι κεϊρθςθ από τθν αντίςτοιχθ
ελλθνικι προξενικι αρχι,οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι
άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ.

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων ταοποία
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο36 § 2 β) τουΚϊδικα Δικθγόρων (Ν
4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςωνιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ § 2 τουάρκρου 1 του ν. 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα τωνδικαιολογθτικϊν
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισπροςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 § 2 του ν. 2690/1999
''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 § 2 τουν.
4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα
πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δε φζρουν επικφρωςθ από
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille)ι κεϊρθςθ από τθν
αντίςτοιχθ ελλθνικι προξενικι αρχι.
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι
υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
ΘΑνακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτείαπό προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
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οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχείαπου ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

2.4.3

Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
(α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν § 1 και 3 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016, και
(β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα2.1.5
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣτο οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III - ΕΕΕΣ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ αναφορικά
με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)” ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
https://espdint.eprocurement.gov.gr
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα
νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Το ΕΕΕΣ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του
Ν.4412/16, ο οικονομικόσ φορζασ, που υποβάλλει προςφορά επιςυνάπτει χωριςτό-α ζντυπο-α Ε.Ε.Ε.Σ.,
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θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/ουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα παράςχει/ουν ςτιριξθ ςτον
προςφζροντα. Το επιςυναπτόμενο χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικοφ φορζα που κα παράςχει ςτιριξθ,
υπογράφεται θλεκτρονικά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, από τον κατά περίπτωςθ
εκπρόςωπό του (κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 79Α του Ν.4412/2016).
Ο οικονομικόσ φορζασ, εφόςον αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό τθ
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κα πρζπει να το δθλϊςει ςτο Ε.Ε.Ε.Σ κακϊσ επίςθσ και τουσ υπεργολάβουσ
που κα προτείνει.
Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ ο οικονομικόσ φορζασ που υποβάλλει προςφορά, επιςυνάπτει χωριςτό-α ζντυπο-α
Ε.Ε.Ε.Σ., θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο-α από τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ/οι
υπεργολαβία/εσ υπερβαίνει ι υπερβαίνουν ςυνολικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ που υποβάλλει προςφορά,
επιςυνάπτει χωριςτό-α ζντυπο-α Ε.Ε.Ε.Σ., θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ.
Σε κακεμία από τισ δφο ωσ άνω περιπτϊςεισ το επιςυναπτόμενο χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου,
υπογράφεται θλεκτρονικά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ και ςυμπλθρϊνεται ωσ προσ
τα μζρθ I, II, III, IV. Το Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται, από τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπό του
(κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 79Α του Ν.4412/2016).
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ
εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι
υπογραφι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι μετο κεφάλαιο Α, Β, Γ και Δ του ΡαραρτιματοσIτθσ Διακιρυξθσ, κατά περίπτωςθ και
για το αντίςτοιχο ΤΜΘΜΑ τθσ Σφμβαςθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτοωσ άνω Ραράρτθμα.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
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2.4.4

προςφορϊν
Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι
απορρίψεωσ θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα.
**(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα+.
ΘΟικονομικιΡροςφοράςυντάςςεταιςφμφωναμεταοριηόμεναςτοΡαράρτθμαV«Υπόδειγμα
ΟικονομικισΡροςφορά» τθσ παροφςασ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ.
Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται
θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στθν Οικονομικι Ρροςφορά αναγράφεται θ τιμι και ο τρόποσ πλθρωμισ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. ΤΙΜΕΣ
Θ τιμι δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα του προσ προμικεια υλικοφ για κάκε ΤΜΘΜΑ, που αφορά θ προςφορά,
όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.Θ τιμιμονάδασ αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.
Στθντιμιπεριλαμβάνονταιοιυπζρτρίτωνκρατιςεισ,ωσκαικάκεάλλθδαπάνθιεπιβάρυνςθ,τουοικονομικοφ
φορζα ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθτου
υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφατθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου3% και ςτθν
επ’αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δε δίδεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που
κακορίηεταιςχζςθΕΥΫπροσξζνονόμιςμα,β)δενπροκφπτειμεςαφινειαθπροςφερόμενθτιμι,μετθνεπιφφλαξθ
τθσ§ 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνειτον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
πουκακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςααρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Θ

προςφορά

απορρίπτεται

ωσ

απαράδεκτθ

και

ςε

περίπτωςθ

που

διαπιςτωκεί

ότι

εφαρμόηεταιπολιτικιτιμϊνπϊλθςθσκάτωτουκόςτουσ(τιμιDumping)ιότιοιπροςφζροντεστυγχάνουνεξαγωγικ
ισεπιδότθςθσ.
Σεπερίπτωςθπουθπροςφερόμενθοικονομικιπροςφοράείναιαςυνικιςταχαμθλιςεςχζςθμετοαντικείμενο
τθσ Σφμβαςθσ, εφαρμόηεται το αρ. 313 του ν. 4412/2016.
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο
5.1τθσπαροφςασΔιακιρυξθσ.
65

21DIAB000015954 2021-03-12
2.4.5
Οι

Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
υποβαλλόμενεσ

προςφορζσ

ιςχφουν

και

δεςμεφουν

τουσ

οικονομικοφσ

φορείσ

για

διάςτθμαδζκα(10)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 § 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.

2.4.6

Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
(α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2.
(Ωρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο Ψακζλου«Δικαιολογθτικϊν
Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο Ψακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά / Τρόποσ
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν),2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1.
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2. (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου- Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
(β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν
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τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
(γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
(δ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσπροκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τον ανακζτοντα φορζα
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016,
(ε) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά.
(ςτ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ’ τθσ
παροφςασ (περ. γϋ τθσ § 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
(η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
(θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
(κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ.
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ τωνπροςφορϊναρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι

Ρροςφορά»τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και
ϊρα *…+.


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» κατά τθν θμερομθνία

και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ
παροφςασ, κάκε προςφζρωναποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2

Αξιολόγθςθ προςφορϊν

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
(α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
(β)

Στθ ςυνζχεια το

αρμόδιο

γνωμοδοτικό

όργανο

προβαίνει ςτθν

αξιολόγθςθ και

βακμολόγθςθμόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ
προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν
απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
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ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο,μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»)
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
(γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
(δ)Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ
και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθνπροςφοράμετθνμεγαλφτερθβακμολογία
τεχνικισ προςφοράσανάλογα με τθν βαρφτθτα του κάκε κριτθρίου, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν
ποςοςτιαία αναλογία μεταξφ τουσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσθ ανακζτουςα αρχι επιλζγει
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ
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εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με το Άρκρο 360 επ. του Ν. 4412/2016 και
με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

3.2Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικιπρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊνπου περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά, τα αποδεικτικά που ςυνιςτοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπεβλικθκαν, και
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ § 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
και παρζχεταιπροκεςμίαςτονπροςωρινό ανάδοχο ναταπροςκομίςειι ναταςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5)
θμερϊναπό τθν κοινοποίθςθςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του.Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα ναπαρατείνειτθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15)
επιπλζον θμζρεσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 § 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ και ςφμφωνα με το
άρκρο 103 του ν. 4412/2016, εάν:
(i)κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
(ii)δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
(iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4
ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.Θ εν λόγω απόφαςθ
αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα μετθν επόμενθ
παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
(α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ του ν.4412/2016,
(β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα
άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,και
(γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ
υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ,
που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 α Ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι,
δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια τουάρκρου 104 και
μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά
τθσ απόφαςθσκατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που
δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθναμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται,
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β` τθσ παραγράφου 1 του Άρκρου 106 του ν. 4412/2016.
Θ Σφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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3.4

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν («ΑΕΡΡ») κατά τθσ
ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι»

και

επιςυνάπτοντασ

το

ςχετικό

ζγγραφο

ςε

μορφι

θλεκτρονικοφ

αρχείου

PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. Θ προδικαςτικι προςφυγι
περιζχει τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά τθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 και ςτο
άρκρο 7τθσ με αρικμ.56902/215/02-06-2017/ Υ.Α. (Β’ 1924),το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του και ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
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Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:


κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.



διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν
περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ § 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτωντθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των Ανακετουςϊν Αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων
ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ
ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το
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αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 § 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
4.1

Εγγυιςεισ(καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ)

4.1.1. Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
§ 1 (β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
ΡαράρτθμαVIIIτθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσςφμβαςθσκαλφπτειςυνολικάκαιχωρίσδιακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντιτου αναδόχου. Θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ καλφπτεικαι τυχόν ιςόποςθ προσ τον Ανάδοχο προκαταβολι.
Σεπερίπτωςθτροποποίθςθστθσςφμβαςθσκατάτθνπαράγραφο4.6,θοποίαςυνεπάγεταιαφξθςθτθσςυμβατικισ
αξίασ,ο

ανάδοχοσείναι

υποχρεωμζνοσ

να

κατακζςει

πριν

τθντροποποίθςθ,

ςυμπλθρωματικιεγγφθςθκαλισεκτζλεςθσ,τοφψοστθσοποίασανζρχεταιςεποςοςτό5%επίτουποςοφτθσαφξθςθ
σ,εκτόσΨΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
4.1.2. Εγγφθςθ Ρροκαταβολισ
Στθνπερίπτωςθχοριγθςθσπροκαταβολισ,όπωσαυτιπροβλζπεταιςτθνπαράγραφο5.1.τθσπαροφςασΔιακιρυξ
θσ,μεγαλφτερουφψουσαπόαυτόπουκαλφπτεταιμετθνεγγφθςθκαλισεκτζλεςθσπροςκομίηεταιαπότον
ανάδοχοεγγφθςθπροκαταβολισ,ςφμφωναμετο

υπόδειγμαπουπεριλαμβάνεταιςτο

ΡαράρτθμαVIIτθσ

Διακιρυξθσ,που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και τουποςοφ
τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να
χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5.1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό
πουαναλογείςτθναξίατουμζρουστουτμιματοστωνπροϊόντων πουπαραλιφκθκανοριςτικάμετά τθν οριςτικι
ποςοτικι

και

ποιοτικι

παραλαβιτου

αντικειμζνου

τθσ

ςφμβαςθσ.Εάνςτοπρωτόκολλοοριςτικισποιοτικισκαιποςοτικισπαραλαβισαναφζρονταιπαρατθριςεισιυπά
ρχειεκπρόκεςμθπαράδοςθ,θεπιςτροφιτωνωσάνωεγγυιςεωνγίνεταιμετάτθναντιμετϊπιςθτωνπαρατθριςεω
νκαιτουεκπροκζςμου.
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4.1.3. Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ

Ρριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ο ανάδοχοσ υποβάλλει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από
δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, που προβλζπεταιςτο άρκρο
6.5.τθσ Διακιρυξθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ζχει το περιεχόμενο του υποδείγματοσ του Ραραρτιματοσ VI τθσ
Διακιρυξθσ και ιςοφται με το 2,5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του αντίςτοιχου ΤΜΘΜΑΤΟΣ τθσ
Σφμβαςθσ, χωρίσ Ψ.Ρ.Α.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ και κατόπιν
του πζρατοσ του χρόνου αυτοφ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου με τισ
υποχρεϊςεισ περί καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Υποχρεϊςεισ Δικαίου
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.Θ τιρθςθ των
εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2Υ π ο χ ρ ε ϊ ς ε ι σ ν . 2 9 3 9 / 2 0 0 1
Στισςυμβάςεισπρομθκειϊνπροϊόντωνπουεμπίπτουνςτοπεδίοεφαρμογιστουν.2939/2001,επιπλζοντουόρουτ
θσ§ 4.3.1περιλαμβάνεταιοόροσότιοανάδοχοσυποχρεοφταικατάτθνυπογραφιτθσ ςφμβαςθσ καικακ’όλθ τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ νατθρεί τισ υποχρεϊςεισ τωνπαραγράφων 2και11τουάρκρου4β ι καιτθσ § 1 του
άρκρου

12

ι

καιτθσ§

1

του

τιρθςθτωνυποχρεϊςεωνελζγχεταιαπότθνανακζτουςααρχι
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μζςωτουαρχείουδθμοςιοποίθςθσεγγεγραμμζνωνπαραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που
τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του
ν.

4412/2016

και

αποτελεί

προχπόκεςθ

γιατθνυπογραφιτουςυμφωνθτικοφ,ςτοοποίογίνεταιυποχρεωτικάμνείατουαρικμοφΕΜΡΑτουυπόχρεουπαρα
γωγοφ.Θμθτιρθςθτωνυποχρεϊςεωντθσπαροφςασπαραγράφουζχειτισςυνζπειεστθσ

παραγράφου

5του

άρκρου 105 του ν.4412/2016.
4.3.3 Εμπιςτευτικότθτα
Πλα τα ζγγραφα, ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που λαμβάνει ο Ανάδοχοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο
πλαίςιο των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι του εξαιτίασ τθσ ςυμβατικισ
ςχζςθσ του με τθν Εταιρεία, είναι εμπιςτευτικά.Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να δθμοςιεφει ι αποκαλφπτει
τζτοιεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ςε οποιονδιποτε τρίτο, παρά μόνο ςε όςουσ εργοδοτοφμενουσ από
αυτόν ι ςυνεργαηόμενουσ με αυτόν αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να
καταγγείλει τθ Σφμβαςθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 ι/και να κοςτολογιςει και απαιτιςει πλθρωμι
για όλεσ τισ ηθμίεσ που τυχόν ζχει υποςτεί εξαιτίασ τθσ παράβαςθσ.
4.3.4 Δθμόςιεσ Δθλϊςεισ
Ο Ανάδοχοσ δεν κα προβαίνει ςε οποιεςδιποτε δθμόςιεσ δθλϊςεισ αναφορικά με το Αντικείμενο τθσ
Σφμβαςθσ ι τα Ρροϊόντα που παραδίδει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και δεν κα μετζχει ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα θ οποία
ςυγκροφεται με τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ.
4.3.5 Εγγυιςεισ από Ανάδοχο
Ο Ανάδοχοσ διαβεβαιϊνει και εγγυάται ότι ουδείσ τρίτοσ ζχει ουδζν δικαίωμα επί των υπό προμικεια
προϊόντων και ςε κάκε περίπτωςθ αναλαμβάνει, δεςμεφεται και εγγυάται ότι κα αποκαταςτιςει κάκε
κετικι και αποκετικι ηθμία και θκικι βλάβθ που κα προκλθκεί ςτθν Εταιρεία. Επίςθσ, δεςμεφεται ότι κα
αναλάβει τα οποιαδιποτε ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενδεχόμενθσ αποηθμίωςθσ) εναντίον
τρίτου μζρουσ που ιςχυρίηεται κυριότθτα δικαιωμάτων πνευματικισ ι / και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ επί
των υπό προμικεια προϊόντων.
4.3.6 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου βάςει (ΕΚ)2016/679
Επιπλζον ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τον Κανονιςμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσΑπριλίου 2016 για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν
Ρροςταςία Δεδομζνων) και τονΝ.4624/2019 (ΨΕΚ 137/Α/29-08-2019).
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4.4

4.4.1. Ευκφνθ Κυρίου Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ § 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Στοιχεία Υπεργολάβων
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/ων τθσ
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια- τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ κα πρζπει να προςκομιςτοφν αντίςτοιχα ςτοιχεία με όςα είχαν προςκομιςτεί από τον αρχικό
υπεργολάβο και να τεκμθριωκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ ότι ο νζοσ υπεργολάβοσ
πλθροί κατ’ ελάχιςτον τισ προχποκζςεισ που πλθροφςε ο αρχικόσ υπεργολάβοσ και ότι ςυνολικά οι
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ εξακολουκοφν να πλθροφνται.
4.4.3. Ζλεγχοσ Υπεργολάβων
Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
εφόςον το/α τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ, το/α οποίο/α ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικάτο ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ § 2 του άρκρου 18 του
ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ § 5 και 6 του άρκρου 131 του ν.
4412/2016.
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4.4.4. Μζγιςτο Πριο Υπεργολαβίασ

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να ανακζςει ςε υπεργολάβουσ ςυμβάςεισ που
αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεγαλφτερο του (πενιντα τοισ εκατό) 50% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. βτθσ § 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
4.5.1 Υποκατάςταςθ
ΟΑνάδοχοσδεδικαιοφταιναυποκαταςτακείγιατμιμαιτοςφνολοτθσΡρομικειασ,χωρίστθνπροθγοφμενθ
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Καταγγελία Σφμβαςθσ από Ανακζτουςα Αρχι
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
(α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ § 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
(β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
(γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί
με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ
ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
5.1

Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:
(α)Ρροκαταβολι
Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ ςυνολικισ ζντοκθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο φψουσ 10% (δζκα τοισεκατό) επί
του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, για το ςφνολο των ΤΜΘΜΑΤΫΝ τθσδιακιρυξθσ
που ζχουν ανατεκεί ςτον Ανάδοχο (1, 2, 3 ι 4 ΤΜΘΜΑΤΑ).
Για τθ χοριγθςθ τθσ προκαταβολισ απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ, ςφμφωνα με
ταοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.1 τθσ παροφςασ. Θ προκαταβολι αυτι είναι προαιρετικι και ο
Ανάδοχοσπρζπει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ.
ΕπιςθμαίνεταιότιθεγγφθςθκαλισεκτζλεςθσκαλφπτειπαροχιιςόποςθσπροκαταβολισπροστονΑνάδοχο χωρίσ
να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ. Στθν περίπτωςθ που οΑνάδοχοσ αιτθκεί
προκαταβολι

υποχρεοφται

να

κατακζςει

εγγφθςθ

προκαταβολισ,

που

κα

καλφπτει

τθδιαφοράμεταξφτουποςοφτθσεγγφθςθσκαλισεκτζλεςθσκαιτουποςοφτθσκαταβαλλόμενθσπροκαταβολισ.Θ
εγγυθτικιεπιςτολικαδιαμορφωκείςφμφωναμετοαντίςτοιχουπόδειγματουΡαραρτιματοσ

VΙ

τθσ

Διακιρυξθσ. Θ απόςβεςθ τθσ λθφκείςασ προκαταβολισ γίνεται τμθματικά ςε κάκεπιςτοποίθςθ, με
παρακράτθςθ από κάκε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο μζχρι τθσ αποςβζςεωσ του ποςοφτθσ προκαταβολισ.
•Το ποςό τθσ παρακράτθςθσ, που κα γίνεται ςε κάκε πιςτοποίθςθ μζχρι τθσ αποςβζςεωσ αυτισ,
καείναιπροςαυξθμζνομετουστόκουσπουαναλογοφνςτομζχριτότεαναπόςβεςτομζροστθσ προκαταβολισ.
•Θ απόςβεςθ προκαταβολισ, που κα γίνεται ςε κάκε πιςτοποίθςθ μζχρι αποςβζςεωσ του ποςοφ τθσ
προκαταβολισ ορίηεται από τον τφπο Σφνολο Απόςβεςθσ Ριςτοποίθςθσ = Α + Τ, όπου Α: θ τμθματικι
απόςβεςθτθσπροκαταβολισπουπαρακρατείταιαπόκάκεπλθρωμιπροστονΑνάδοχοκαι υπολογίηεται από τθ
ςχζςθA = Ε x Ρ(%), με Ε τοποςό τθσ αξίασ των παραδοτζων του παρόντοσ λογαριαςμοφ (όπωσ προκφπτει
από

τθν

διαφορά

τθσ

ςυνολικισ

αξίασ

των

παραδοτζων

μείον

το

ποςό

τθσαξίαστωνπαραδοτζωντουπροθγοφμενουλογαριαςμοφ),Ρ(%):τοεκατοςτιαίοποςοςτό απόςβεςθσ = ρ/Σ x
100 x 1,10, ρ το ποςό τθσ προκαταβολισ ςε Ευρϊ και Σ το μζροσ του ςυμβατικοφ ποςοφπουδεν ζχειακόμα
πλθρωκείςτονΑνάδοχοκατά τθχοριγθςθτθσπροκαταβολισ.Αν χορθγθκοφν διάφορα ποςά ρ1,ρ2,ρ3,… ωσ
τμθματικζσ προκαταβολζσ, τότε το ποςοςτό παρακράτθςθσ προκφπτει από τθ ςχζςθ: Ρ(%) = 100 1,10*
(ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + 3/Σ3+…), Τ: Θ παρακράτθςθ των δεδουλευμζνων τόκων ςτο μζχρι τότε αναπόςβεςτο
μζροσ τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθ ςχζςθ Τ = Υ x Θ x ε(%)/365, με Υ το αναπόςβεςτο μζροσ τθσ
προκαταβολισ, Θ το χρονικό διάςτθμα υπολογιςμοφ δεδουλευμζνων τόκων μετροφμενο ςε θμζρεσ μζχρι
τθν θμερομθνία υποβολισ του ςχετικοφ λογαριαςμοφ και ε(%) το επιτόκιο ίςο με το ιςχφον επιτόκιο των
εντόκων γραμματίων τουΔθμοςίου εξάμθνθσ διάρκειασ, προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.
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Διευκρινίηεταιότιωσχρονικόδιάςτθμαυπολογιςμοφδεδουλευμζνωντόκων,ορίηεταιγιατθν1θπιςτοποίθςθ

το

διάςτθμα από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν υποβολι τθσ 1 θσπιςτοποίθςθσ. Για τισ
επόμενεσ πιςτοποιιςεισ το διάςτθμα αυτό υπολογίηεται από τθν θμερομθνίαυποβολισ τθσ προθγοφμενθσ
πιςτοποίθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ παροφςασ.
(β)Ρρομικεια λεωφορείων ι/και παρελκόμενων
Οι πλθρωμζσ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ για κάκε ΤΜΘΜΑ i κα πραγματοποιοφνται με ποςοςτό επί
τοισεκατό (%), ωσ ακολοφκωσ:
•20% του τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αγορά των λεωφορείων και των παρελκόμενων
αυτϊνδιαιροφμενου δια του πλικουσ ni των λεωφορείων του ΤΜΘΜΑΤΟΣ i (1/ni), ανά λεωφορείο,
αναλογικά με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ςε αμαξοςτάςιο του κάκε Ψορζα Λειτουργίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πραγματοποίθςθσ δοκιμϊν ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ. Για τθν
πλθρωμι

αυτι

απαιτείται

θ

ζγκριςθαντίςτοιχουπρωτοκόλλουμακροςκοπικοφελζγχου,ςφμφωναμετοάρκρο16τθσΕιδικισΣυγγρα
φισ Υποχρεϊςεων.
•80% του τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αγορά των λεωφορείων και των παρελκόμενων αυτϊν
(ςτθν

περίπτωςθτωνθλεκτρικϊνλεωφορείων)διαιροφμενουδιατοπλικοσniτωνλεωφορείωντου

ΤΜΘΜΑΤΟΣ i (1/ni), ανά λεωφορείο, αναλογικά με τθν οριςτικι παραλαβι των οχθμάτων, θ οποία
κα πραγματοποιθκεί με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ του λεωφορείου ι του
φορτιςτι.Γιατθνπλθρωμιαυτιαπαιτείταιθζγκριςθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλουοριςτικισ παραλαβισ,
ςφμφωνα με το άρκρο 15τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
5.1.2Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τισ τμθματικζσ πλθρωμζσ του Αναδόχου είναι τα εξισ:
•Λογαριαςμοί / πιςτοποιιςεισ που ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται ςτθν
ΑνακζτουςαΑρχιγια

ζλεγχο,ςυνοδευόμενοι

από

τα

εγκεκριμζνα

πρωτόκολλαμακροςκοπικϊνιοριςτικϊν παραλαβϊν,ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των εκάςτοτε
πλθρωμϊν.
•Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτο αμαξοςτάςιο του Ψορζα Λειτουργίασ.
•Τιμολόγιο του Αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε».
•Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
5.1.3.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
(α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσαρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
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(β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του2021-03-12
Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ
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αρχικισ,κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τονανακζτοντα φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων καιΡρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν § 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
(γ)Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
(δ)Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ …..% επί του κακαροφ ποςοφ

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσαπό τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, όταν:
(α) Ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν προςζλκει μζςα
ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτθν § 5 του άρκρου105 του ν. 4412/2016.
(β) Ο Ανάδοχοσ δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα υπό προμικεια οχιματα με βάςθ τθ
Σφμβαςθ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο (ςυνολικό ι τμθματικοφσ) ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του
δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
(γ) ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ
εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ,
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσόταν:
(α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι το υλικό δεν παραδόκθκε ι
δεν αντικαταςτάκθκε μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, με
ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
(β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
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(β) μερικι ι ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ,
(γ) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία
λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ
του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από
τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερθμερίασ
(δ)επιπλζον και κατά τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ αρχισ επιβολι αποκλειςμοφ από τθ
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεωνςφμφωνα με το άρκρο 203 § 4 ν. 4412/2016.
5.2.2.Αν τα υπό προμικεια οχιματα και λοιπό υλικό παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο
206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε
εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ-παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
84

21DIAB000015954 2021-03-12
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ
φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –
αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 205 του Ν. 4412/2016. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
6.1

Χρόνοσ παράδοςθσ οχθμάτων

6.1.1. Ορίηονται επιμζρουσ ςυμβατικοί χρόνοι παράδοςθσ λεωφορείων και παρελκόμενων για κάκε
ΤΜΘΜΑ τθσ ςφμβαςθσ ωσ εξισ:
(α) Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του ςυνόλου των Τυπικϊν
Αςτικϊν Υβριδικϊν Λεωφορείων 12m, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ορίηεται ςε τετρακόςιεσ
τριάντα (430) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και
περιλαμβάνει το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του Αναδόχου που αφοροφν ςτο ΤΜΘΜΑ 1 αυτισ και
οι οποίεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ραράρτθμα ΙΙ)
(β)ΟςυνολικόσςυμβατικόσχρόνοσγιατθνολοκλιρωςθτθσπαράδοςθστουςυνόλουτωνΤ υ π ι κ ϊ ν
ΑςτικϊνΛεωφορείων ςυμπιεςμζνου Ψυςικοφ Αερίου12m,ορίηεταιςετετρακόςιεσ τριάντα (430)
θμερολογιακζσθμζρεσαπότθνθμερομθνίαυπογραφιστθσΣφμβαςθσκαιπεριλαμβάνειτοςφνολοτωνδρ
αςτθριοτιτωντουΑναδόχουπουαφοροφνςτοΤΜΘΜΑ2αυτισ

καιοιοποίεσπεριγράφονται

αναλυτικάςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων(Ραράρτθμα ΙΙ).
(γ)Οςυνολικόσςυμβατικόσχρόνοσγιατθνολοκλιρωςθτθσπαράδοςθστουςυνόλουτων

Αρκρωτϊν

ΑςτικϊνΛεωφορείων ςυμπιεςμζνου Ψυςικοφ Αερίου18m,ορίηεταιςετετρακόςιεσ τριάντα (430)
θμερολογιακζσθμζρεσαπότθνθμερομθνίαυπογραφιστθσΣφμβαςθσκαιπεριλαμβάνειτο
ςφνολοτωνδραςτθριοτιτωντουΑναδόχουπουαφοροφνςτοΤΜΘΜΑ3αυτισ

καιοιοποίεσ

περιγράφονται αναλυτικάςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων(Ραράρτθμα ΙΙ).
(δ)ΟςυνολικόσςυμβατικόσχρόνοσγιατθνολοκλιρωςθτθσπαράδοςθστουςυνόλουτωνΤυπικϊνΑςτικϊν
Θλεκτρικϊν Λεωφορείων 12m και των παρελκομζνων τουσ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ,
ορίηεται

ςετετρακόςιεσ

τριάντα

θμερολογιακζσθμζρεσαπότθνθμερομθνίαυπογραφιστθσΣφμβαςθσ,για

(430)
το

ςφνολο

των

δραςτθριοτιτων του Αναδόχου που αφοροφν ςτο αντίςτοιχο υποτμιμα του ΤΜΘΜΑΤΟΣ4αυτισ
(Ραρτίδα Ι,Ραρτίδα ΙΙ) και οιοποίεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Ειδικι ΣυγγραφιΥποχρεϊςεων
(Ραράρτθμα ΙΙ).
ΣεπερίπτωςθπουοΑνάδοχοσολοκλθρϊςειτθνκαταςκευιτωνοχθμάτωνπριντθνκακοριςμζνθθμερομθνία
ολοκλιρωςθσ

που

προβλζπεταιςτο

Εγκεκριμζνο

Ωρονοδιάγραμμα,

τότε

απαιτείται

θ

γραπτιάδειατθσΑνακζτουςασΑρχισπροκειμζνουναμεταφερκοφνκαιπαραδοκοφνταοχιματαςτααμαξοςτάςι
α των Ψορζων Λειτουργίασ.
6.1.2.
ΟΑνάδοχοσυποχρεοφταιναπαραδϊςειταλεωφορείαόλωντωντφπωνκαιταπαρελκόμενατωνθλεκτρικϊνλεωφο
ρείωνμζςαςταχρονικάόριαπουτίκενταιςτθνπαράγραφο6.1.4.τθσπαροφςασκαιμετοντρόποπουορίηειθΣφμβας
θκαιοιΤεχνικζσΡροδιαγραφζσκάκετφπουλεωφορείου.ΣεπερίπτωςθπουθπραγματοποίθςθτωνεργαςιϊντθσΣφ
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μβαςθσκακυςτερείγιαλόγουσμθυπαιτιότθταστουΑναδόχου(λόγοιανωτζρασβίασιάλλοιιδιαιτζρωσςοβαροίλό
γοιπουκακιςτοφναντικειμενικϊσαδφνατθτθνεμπρόκεςμθ

παράδοςθ

των

λεωφορείων

και

των

παρελκομζνων τουσ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθστων λεωφορείων ι/και των παρελκομζνων (ςυνολικόσ
ι/και

τμθματικοί)

μπορεί

να

παρατείνεται.

Κατά

ταλοιπάιςχφουντααναγραφόμεναςτοΚεφάλαιο

8.7τθσΕιδικισΣυγγραφισΥποχρεϊςεων(ΡαράρτθμαΙΙ)καιοι διατάξεισ του Άρκρου 206 του ν. 4412/2016
«Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν».
6.1.3Οικυρϊςεισπουεπιβάλλονταιγιαεκπρόκεςμθπαράδοςθτωνλεωφορείωνκαι/ιτωνπαρελκόμενωνζχουν
ωσ εξισ:
Αν δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί χρόνοι παράδοςθσ (ςυνολικόσ ι/και τμθματικοί), μετά τθλιξθ
τουςυμβατικοφχρόνου και μζχρι λιξθστουχρόνουτθσπαράταςθσπου χορθγικθκε,επιβάλλεταιπρόςτιμο 5%
επί

τθσ

αξίασ

των

εκπρόκεςμα

παραδοκζντων

υλικϊν,

χωρίσ

ΨΡΑ.

Θ

αξία

των

εκπρόκεςμαπαραδοτζωνκαυπολογίηεταιαπότοκόςτοσπουπροκφπτειαπότοάρκρο8.6τθσΕιδικισΣυγγραφισΥπ
οχρεϊςεων.ΕφόςονοΑνάδοχοσζχειλάβειπροκαταβολι,εκτόσαπότοπροβλεπόμενοκατάταπαραπάνωπρόςτιμ
ο,καταλογίηεταιςεβάροστουκαιτόκοσεπίτουποςοφτθσπροκαταβολισ,πουυπολογίηεται από τθν επόμενθ
τθσλιξθστου ςυμβατικοφ χρόνου, μζχριτθνπροςκόμιςθ των λεωφορείων,με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο
όριοποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. Θ είςπραξθ του προςτίμου καιτων τόκων επί τθσ προκαταβολισ
γίνεται

με

παρακράτθςθ

από

το

ποςό

πλθρωμισ

του

προμθκευτι

ι

ςεπερίπτωςθανεπάρκειασιζλλειψθσαυτοφ,μειςόποςθκατάπτωςθτθσεγγφθςθσκαλισεκτζλεςθσκαιπροκαταβ
ολισαντίςτοιχα,εφόςονοΑνάδοχοσδενκατακζςειτοαπαιτοφμενοποςό.ΣεπερίπτωςθΖνωςθσοικονομικϊν
φορζων, το πρόςτιμο και οιτόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλατα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
Κατάταλοιπά ιςχφουνοι διατάξεισ του Άρκρου 207 του ν.4412/2016 «Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθπρομικειασ».
6.1.4Ορίηονται Τμθματικοί χρόνοι παράδοςθσ για κάκε ΤΜΘΜΑ τθσ Σφμβαςθσ, ανά τφπο λεωφορείου
καιπαρελκόμενου, πλικοσ λεωφορείων και παρελκόμενων και Ψορζα Λειτουργίασ, οι οποίοι
υπολογίηονταιςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τον παρακάτω
Ρίνακα:
Ραραδιδόμενα Λεωφορεία& Τμθματικοί Χρόνοι Ραράδοςθσ

Τφποσ
Λεωφορείου

Ρεριγραφι
Δραςτθριότθτασ

Φορζασ
Λειτουργίασ

ΤΜΘΜΑ 1:
Υβριδικά
Αςτικά
Λεωφορεία
12 m

Ολοκλιρωςθ τθσ
εργοςταςιακισ
καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ

Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

Τμθματικοί Χρόνοι Ραράδοςθσ ςε Θμερολογιακζσ Θμζρεσ από
τθν Υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ
270 310 340 370 400 430 460 490 520 550
Ρλικοσ Ραραδιδόμενθσ Ομάδασ Λεωφορείων ι Ραρελκομζνων

50
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Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ανταλλακτικϊν και των
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν

ΤΜΘΜΑ 2:
Αςτικά
Λεωφορεία
Συμπιεςμζνου
Ψυςικοφ
Αερίου 12 m

ΤΜΘΜΑ 3:
Αςτικά
Λεωφορεία
Συμπιεςμζνου
Ψυςικοφ
Αερίου 18 m

ΤΜΘΜΑ 4:
Θλεκτρικά
Αςτικά
Λεωφορεία
12 m

Ολοκλιρωςθ τθσ
εργοςταςιακισ
καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ
ζκδοςθ πινακίδων
Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ανταλλακτικϊν και των
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν
Ολοκλιρωςθ τθσ
εργοςταςιακισ
καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ
ζκδοςθ πινακίδων
Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ανταλλακτικϊν και των
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν
Ολοκλιρωςθ τθσ
εργοςταςιακισ
καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ
ζκδοςθ πινακίδων
Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα

Αττικι

Ω

Θεςςαλονίκθ

Ω

Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

50

Αττικι

Ω

Θεςςαλονίκθ

Ω

Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

50

50

50

Αττικι

Ω

Θεςςαλονίκθ

Ω

*Ραρτίδα Ι+
Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

40

*Ραρτίδα ΙΙ+
Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

55

Αττικι

Ω
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θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν

Θεςςαλονίκθ

Ω

6.1.5Οςυμβατικόσχρόνοσπαράδοςθστωνλεωφορείωνμπορείναπαρατείνεται,πριναπότθλιξθτουαρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισπροχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθνπερίπτωςθ
που

το

αίτθμα

υποβάλλεται

από

τον

ανάδοχο

και

θ

παράταςθ

χορθγείται

χωρίσ

να

ςυντρζχουνλόγοιανωτζρασβίασιάλλοιιδιαιτζρωσςοβαροίλόγοιπουκακιςτοφναντικειμενικϊσαδφνατθτθνεμπ
ρόκεςμθπαράδοςθτωνςυμβατικϊνειδϊνεπιβάλλονταιοικυρϊςειστουάρκρου207τουν.4412/2016.
6.1.6Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των λεωφορείων, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμαπαράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα
λεωφορεία, οανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

6.2

Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

6.2.1.Θ

παραλαβιτων

λεωφορείωνκαι

τωνπαρελκομζνωνγίνεταιαπόεπιτροπζσ,πρωτοβάκμιεσικαιδευτεροβάκμιεσ,πουςυγκροτοφνταιςφμφωναμετ
θν§ 11εδ.βτουάρκρου221τουν.4412/2016ςφμφωνα με ταοριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και
όςα αναγράφονται ςτθν παράγραφο 15.2τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Θ διαδικαςία παραλαβισ
των

λεωφορείων

και παρελκομζνων

πουκαακολουκθκείείναιαυτιπουπεριγράφεταιςτθνπαράγραφο

15.2(αμαξοςτάςια φορζων Λειτουργίασ Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ)τθσΕιδικισΣυγγραφισΥποχρεϊςεων
6.2.2.Θοριςτικιπαραλαβιτων

λεωφορείωνι

τωνπαρελκόμενωνκάκεΤΜΘΜΑΤΟΣ,καιθζκδοςθτωνςχετικϊνπρωτοκόλλωνπαραλαβισκαπραγματοποιείταις
φμφωναμεόςαορίηονταιςτοάρκρο15.2τθσΕιδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
6.2.3. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται
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από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Οιεγγυθτικζσεπιςτολζσπροκαταβολισ

καικαλισεκτζλεςθσδενεπιςτρζφονται

πριναπότθνολοκλιρωςθόλωντωνπροβλεπόμενωναπότθςφμβαςθελζγχωνκαιτθςφνταξθτωνςχετικϊνπρωτοκ
όλλων.Ειδικότερα δε, θ οποιαδιποτε απόςβεςθ ι/και αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθστουκάκεΤΜΘΜΑΤΟΣδεκαείναιδυνατι,ανδενζχειπροθγουμζνωσυποβλθκείθαντίςτοιχθ
εγγυθτικιεπιςτολικαλισλειτουργίασ.

6.3

Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο

εξωτερικό
Οιειδικοίόροιαςφάλιςθσ,ανακοίνωςθσφόρτωςθσκαιποιοτικοφελζγχουςτοεξωτερικό,περιγράφονται
ςταάρκρα 21, 22, 31 και 34 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
6.4

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
λεωφορείωνμε απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με άλλα, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των λεωφορείων που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ § 2 και
3του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ

Θ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κάκε ΤΜΘΜΑΤΟΣ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν
παράδοςθ κάκε αγακοφ.Κατάταάλλα,οιειδικοίλεπτομερείσόροιπουδιζπουντθνεγγυθμζνθλειτουργία τθσ
προμικειασ περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 16 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτισ
προβλεπόμενεσ ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων εργαςίεσ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
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Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου με το παρόν άρκρο, το ςυλλογικό όργανο
μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο
άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
6.6

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν § 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου,
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι
ριτρα υποκατάςταςθσ).
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A.ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΑΡΛΫΝ (12-M) ΥΒΙΔΙΚΫΝ ΑΣΤΙΚΫΝ ΛΕΫΨΟΕΙΫΝ EUROVI
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΘ

Το παρόν κείμενο περιζχει τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτθν προμικεια απλϊν
υβριδικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12-mEUROVI.
1.1.Νομοκεςία, Κανονιςμοί και Απαιτιςεισ
Για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω Διεκνείσ, Ευρωπαϊκζσ και
Εκνικζσ οδθγίεσ, αποφάςεισ κανονιςμοί και νομοκετιματα (όπωσ ιςχφουν ςιμερα), κακϊσ και τυχόν ειδικζσ
απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν ορκι και αποδοτικι λειτουργία των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν τθσ Ακινασ και
τθσ Θεςςαλονίκθσ:
1.

Ο κανονιςμόσ (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
για τθν ζγκριςθ και τθν εποπτεία τθσ αγοράσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των
ρυμουλκουμζνων τουσ και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν
τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά, για τθν τροποποίθςθ των
κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 715/2007 και (ΕΚ) αρικ. 595/2009 και για τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
2007/46/ΕΚ.

2.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 29949/1841, που προςαρμόηει τθν Ελλθνικι Νομοκεςία
προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ, (ΨΕΚ 2112/Β/29-9-2009) και τροποποιικθκε με τισ
Υπουργικζσ Αποφάςεισ (ΥΑ) 29577/3167 (ΨΕΚ 2046/Β/22-8-2013), 15659/1138 (ΨΕΚ 528/Β/5-42011) και Οικ 3763/111 (ΨΕΚ 1163/Β/18-6-2015).

3.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ο
οποίοσ τροποποιείται από τον κανονιςμό ΕΕ 407/2011 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

4.

Ο προαναφερκείσ κανονιςμόσ ΕΕ 407/2011 *4+ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

5.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 595/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
(ΕUROVI).

6.

Ο κανονιςμόσ ΕΕ 1230/2012 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (αφορά ςε μάηα και διαςτάςεισ
οχθμάτων).

7.

Ο κανονιςμόσ UN/ECER 107 αναφορικά με τισ ενιαίεσ διατάξεισ ζγκριςθσ οχθμάτων τθσ
κατθγορίασ M2 ι M3 όςον αφορά τθ γενικι καταςκευι τουσ.

8.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 43281/2629 (ΨΕΚ 1659/Β/13-8-2009 - ενοποίθςθ
χορθγοφμενων εγκρίςεων τφπου λεωφορείων).

9.

Οι απαιτιςεισ του επιβατικοφ κοινοφ ςε ό,τι αφορά ςτθν άνεςθ και ελκυςτικότθτα του αςτικοφ
λεωφορείου και οι ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ ατόμων με αναπθρία (ΑμεΑ) και υπερθλίκων
επιβατϊν.

10.

Θ τοπογραφία και τα χαρακτθριςτικά του οδικοφ δικτφου, οι κλιματολογικζσ και ιδιαίτερεσ
τοπικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ κακϊσ και του νομοφ
Θεςςαλονίκθσ.
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τθν κείμενθ Ευρωπαϊκι νομοκεςία και θ

προςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ χριςθσ φιλικϊν τεχνολογιϊν προσ αυτό.
12.

Τθν Υ.Α. 37492/1795/03 όπωσ ζχει τροποποιθκεί από τθν Υ.Α. 54847/2655/03 αναφορικά με τον
«κακοριςμό τφπων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν λεωφορείων για τθν ταξινόμθςθ και τθν
κυκλοφορίατουσ ωσ αςτικϊν, υπεραςτικϊν και θμιαςτικϊν».

13.

Ο κανονιςμόσ UN/ECER 100 αναφορικά με τισ απαιτιςεισ για οχιματα που χρθςιμοποιοφν
θλεκτρικι πρόωςθ.

Σθμειϊνεται ότι πζρα από το παραπάνω γενικό νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο, οι επιμζρουσ απαιτιςεισ
των ςθμείων *9+-*12+ προςδιορίηονται όπου αυτό είναι αναγκαίο, από κανονιςμοφσ και οδθγίεσ, οι οποίεσ
αναφζρονται εντόσ του κειμζνου των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.Στο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο
περιλαμβάνονται και τυχόν νζεσ, επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ καικανονιςμοί.

1.2.Οριςμοί
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ακολουκοφνται οι παρακάτω οριςμοί:
Αςτικό Λεωφορείο:«Αςτικό» χαρακτθρίηεται το λεωφορείο, το οποίο είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο και
καταςκευαςμζνο για τθ μεταφορά κακιμενων και όρκιων επιβατϊν και το οποίο δφναται να εκτελεί αςτικι
ςυγκοινωνία. Ωαρακτθριςτικά τθσ λειτουργίασ του αςτικοφ λεωφορείου είναι οι ςυχνζσ ςτάςεισ για τθν
επιβίβαςθ και αποβίβαςθ επιβατϊν, θ χαμθλι μζςθ ταχφτθτα, θ ανάγκθ αςφαλοφσ ταχείασ ειςόδου και
εξόδου των μεταφερομζνων επιβατϊν και θ παροχι πλθροφόρθςθσ εντόσ και εκτόσ του λεωφορείου.
Αυτοφερόμενθ

καταςκευι

(self-supportedstructure):

Αναφζρεται

ςτο

ςφνολο

πλαιςίου

και

υπερκαταςκευισ του λεωφορείου, ωσ ενιαίου και ολοκλθρωμζνου φζροντοσ χωροδικτυϊματοσ.

1.3.Γενικζσ Ραρατθριςεισ
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ιςχφουν τα παρακάτω:
i.

Θ αρίκμθςθ ςε αγκφλεσ (π.χ. *7+) αναφζρεται ςτισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ, κανονιςμοφσ, αποφάςεισ
και νομοκετιματα που παρατίκενται ςτο κεφάλαιο 1, παράγραφοσ 1.1.

ii.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που δεν ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ
«προτιμθτζοσ» ι «προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ»,κεωροφνται υποχρεωτικζσ.

iii.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ «προτιμθτζοσ» ι
«προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ», δεν είναι υποχρεωτικζσ, αλλά θ εφαρμογι τουσ
ςυνεπάγεται υψθλότερθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςτο αντίςτοιχο κριτιριο
αξιολόγθςθσ αυτισ.
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2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
2.1.Τφποσ Λεωφορείου

χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *1+, *2+, *3+, *4+, *5+, *6+, [7], [8], [13]
2.1.1.Βαςικά Χαρακτθριςτικά
Απλό αςτικό λεωφορείο κατθγορίασ Μ3, κλάςθσ Ι, νζασ καταςκευισ, παραγόμενο ςε ςειρά, με τεχνολογία
υβριδικισ λειτουργίασ EuroVI, χαμθλοφ δαπζδου (lowfloor) [7].
2.1.2.Ζγκριςθ Τφπου Οχιματοσ
O προμθκευτισ, με τθν προςφορά του, κα πρζπει να κατακζςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ζγκριςθ τφπου ΕΚ
(Ευρωπαϊκι Ζγκριςθ Τφπου) του λεωφορείου από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν *1+, ι
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2007/46/ΕΚ, για «ζγκριςθ τφπου πλιρουσ οχιματοσ ι ζγκριςθ τφπου ΕΕ που
χορθγικθκε ςε οχιματα ι ςε ςυςτιματα, καταςκευαςτικά ςτοιχεία ι χωριςτζσ τεχνικζσ μονάδεσ ζωσ τθν 31 θ
Αυγοφςτου 2020» ςφμφωνα με το Άρκρο 89 «Μεταβατικζσ Διατάξεισ» τθσ *1+ -και είναι ακόμα ςε ιςχφ.

2.2.Ρεριβάλλον Λειτουργίασ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECE R 51.
2.2.1.Κλιματολογικζσ Συνκικεσ
Το λεωφορείο κα μπορεί να λειτουργεί ικανοποιθτικά ςτισ δυςμενζςτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ του
λεκανοπεδίου τθσ Ακινασ και τθσ περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ, οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθν Εκνικι
Μετεωρολογικι Υπθρεςία, φαίνονται ςτον Ρίνακα:
Πίνακασ 1: Δυςμενείσ Κλιματολογικζσ Συνθήκεσ Αθήνασ και Θεςςαλονίκησ
42OC

ΜEΣΘ ΜEΓΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣIΑ
ΡΕΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ

48 OC

ΑΡOΛΥΤΘ ΜEΓΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣIΑ
ΡΕΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ

-2 OC

ΜΖΣΘ ΕΛΑΩΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

-13 OC

ΑΡOΛΥΤΘ ΕΛAΩΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣIΑ
ΡΕΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ
ΜEΣΘ ΕΤHΣΙΑ ΣΩΕΤΙΚH ΥΓΑΣIΑ

67.1%

ΜEΓΙΣΤΘ ΕΤHΣΙΑ ΣΩΕΤΙΚH ΥΓΑΣΙΑ

100%

ΒΟΩΟΡΤΫΣΘ (ΜΕΓ 24H)

90,3 MM

XΙOΝΟΡΤΫΣΘ (ΜΕΓ 24H)

ΡΕΙΣΤΑΣΙΑΚΑ
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37,4 MM

(ΜΘΝΙΑΙΫΣ)
ΥΡΑΝΣΘ ΑΕΑ

ΥΪΘΛΘ

ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΔΙΑΒΫΣΘΣ

ΥΪΘΛΕΣ

2.2.2.Στάκμθ Θορφβου του Λεωφορείου
Το λεωφορείο κα πρζπει να ζχει ζγκριςθ τφπου για εκπομπζσ κορφβου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE
R 51.
2.3.Εξωτερικόσ Χρωματιςμόσ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ κα περιλαμβάνει μζχρι και πζντε αποχρϊςεισ, κατά τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ τόςο ωσ προσ τθν επιλογι των αποχρϊςεων όςο και ωσ προσ τον αρικμό των οχθμάτων
που κα αναλογοφν ςε κάκε απόχρωςθ.
Το πάχοσ του βαςικοφ χρωματιςμοφ, εξωτερικά – εςωτερικά, κα είναι τουλάχιςτον 100 μmΤα χρϊματα κα
είναι υδατοδιαλυτά.

97

21DIAB000015954 2021-03-12

3.ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
3.1.Χωρθτικότθτα

χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *6+, *7+
3.1.1.Κυρίεσ Διαςτάςεισ
Οι κφριεσ διαςτάςεισ του λεωφορείου κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 2: Προδιαγραφζσ Κφριων Διαςτάςεων Λεωφορείων
Διάςταςθ

Τιμι

Μικοσ *6+

12.000 mm (+/- 5%)

Μζγιςτο πλάτοσ *6+

2.550 mm

Μζγιςτο φψοσ *6+

3.300 mm

Ελάχιςτο εςωτερικό φψοσ1

2.200 mm

1

Δαπζδου-οροφισ, ςε οποιαδιποτε κζςθ, ςτο διαμικθ άξονα του λεωφορείου

3.1.2.Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν
Ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ επιβατϊν (χωρίσ οδθγό και ΑμεΑ): 85
3.1.3.Αρικμόσ Κακιμενων Επιβατϊν
Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν κζςεων επιβατϊν (χωρίσ οδθγό και ΑμεΑ): 28
Ρτυςςόμενεσ Θζςεισ Επιβατϊν δεν απαιτοφνται. Θ προςφορά τουσ είναι προτιμθτζα.
3.1.4.Αρικμόσ Θζςεων ΑμεΑ
Θζςεισ ΑμεΑ: 1
3.1.5.Χϊροσ ΑμαξιδίουΑμεΑ
Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Θζςθ απζναντι από τθ δεφτερθ, από εμπρόσ, κφρα (ςτθν οποία κφρα κα είναι εγκατεςτθμζνθ και θ διάταξθ
(ράμπα) επιβίβαςθσ/αποβίβαςθσ ΑμεΑ).
3.1.6.Διάταξθ Δαπζδου
Ωαμθλοδάπεδο (low-floor) Λεωφορείο. Μζγιςτο φψοσ δαπζδου ςτισ κφρεσ ειςόδου των επιβατϊν 340 mm
με το λεωφορείο ακινθτοποιθμζνο, χωρίσ επιβάτεσ και χωρίσ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ επιγονάτιςθσ.

3.2.Ρροςβαςιμότθτα
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+
3.2.1.Διάταξθ Οδιγθςθσ & Θυρϊν
Οδιγθςθ αριςτερά, Θφρεσ ςτθ δεξιά πλευρά
98

21DIAB000015954 2021-03-12

3.2.2.Αρικμόσ και Θζςθ Θυρϊν

Τρεισ (3)- Μία (1) Εμπρόσ, Μία (1) ςτο Μζςο, Μία (1) Ρίςω
3.2.3.Χριςθ και Χαρακτθριςτικά Θυρϊν
Ωριςθ για είςοδο/ζξοδο.
Ωαρακτθριςτικά κυρϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Μθχανοκίνθτεσ κφρεσ, όχι αυτόματθσ λειτουργίασ, διπλζσ, με ελάχιςτο πλάτοσ 1.200 mm και άνοιγμα προσ
το εςωτερικό του λεωφορείου.
Με μονοφσ Yαλοπίνακεσ αςφαλείασ ςε όλο το φψοσ τουσ, ελάχιςτου πάχουσ 4mm, φιμζ, με ςυντελεςτι
κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50% και ςτεγανοποίθςθ ςε είςοδο νεροφ και αζρα.
Με μθχανιςμοφσ λειτουργίασ απολφτωσ όμοιουσ και εναλλάξιμουσ.
3.2.4.Σφςτθμα Λειτουργίασ Θυρϊν
Θλεκτροπνευματικι λειτουργία.
Ζλεγχοσ από τθ κζςθ το οδθγοφ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ *7+.
Άνοιγμα-Κλείςιμο με ξεχωριςτό διακόπτθ, ανεξάρτθτα για κάκε κφρα.
Διακόπτθσ με ειδικι ςιμανςθ, ςε κζςθ που δεν κα δθμιουργεί ςφγχυςθ με άλλα χειριςτιρια, όχι τφπου
αφισ
Ρλθροφόρθςθ κατάςταςθσ των κυρϊν: Οπτικι (κζςθ ι φωσ διακόπτθ ι ενδεικτικι λυχνία) και Θχθτικι
(ςιματα ςτθν περιοχι του οδθγοφ)
Ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ χειριςτθρίων ανοίγματοσ με φωτεινι πινακίδα ζνδειξθσ ςτάςθσ, πάνω από κάκε
κφρα, ορατι ςτο εςωτερικό του λεωφορείου (όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 3.7).
Ωειριςτιρια ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθ λειτουργία κάκε κφρασ, χωρίσ τροφοδοςία από τθν θλεκτρικι
εγκατάςταςθ του λεωφορείου, με προςτατευτικι διάταξθ ζναντι ακοφςιου χειριςμοφ: εςωτερικά, ςε κάκε
κφρα και εξωτερικά, τουλάχιςτον, ςε μία κφρα εκτόσ τθσ εμπρόςκιασ,
Ρρόςκετθ Ενεργοποίθςθ Λειτουργίασ εμπρόςκιασ κφρασ για είςοδο-ζξοδο οδθγοφ-προςωπικοφ
ςυντιρθςθσ: Ενεργοποίθςθ μζςω διακόπτθ, ςε ειδικι κρφπτθ, ςτθν εξωτερικι πλευρά του αμαξϊματοσ.
3.2.5.Ρροςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ
Κεκλιμζνο αναδιπλοφμενο επίπεδο («ανακλινόμενθ ράμπα»), για τθν επιβίβαςθ και αποβίβαςθ ΑμεΑ,
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+, με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
-

Θζςθ: Στθ δεφτερθ, από εμπρόσ, κφρα

-

Ανάπτυξθ και επαναφορά:Με τοπικό χειροκίνθτο χειριςμό από τον οδθγό.

-

Με αντικραδαςμικι προςταςία, χειρολαβι και ςφςτθμα αςφάλιςισ τθσ, κατά τθν κίνθςθ του
λεωφορείου.

-

Με τουσ τυχόν αρμοφσ τθσ βατοφσ από τουσ επιβάτεσ.
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Με αποκλειςμό εκκίνθςθσ του λεωφορείου, χωρίσ τθν επαναφορά τθσ ςτθν κλειςτι κζςθ.

3.2.6.Βακμίδεσ
Καμία βακμίδα εςωτερικά ςε κφρα.
Διάδρομοσ λεωφορείου χωρίσ βακμίδα *7+.
3.2.7.Διάταξθ Επιγονάτιςθσ (Kneeling)
Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα επιγονάτιςθσ (KNEELING) τθσ δεξιάσ πλευράσ, το οποίο κα
πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Πταν το λεωφορείο είναι ακινθτοποιθμζνο ι κινείται με ταχφτθτα μικρότερθ των 5 km/h κα μπορεί να
βυκίηεται από τθν πλευρά των κυρϊν, για τθ διευκόλυνςθ ειςόδου, εξόδου των επιβατϊν ι τθ χριςθ τθσ
ράμπασ ΑμεΑ.
Θ επιγονάτιςθ κα επιτυγχάνεται με μζγιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ όχι μεγαλφτερθ των 270mm
ςφμφωνα με τον *7+.
Θ επιγονάτιςθ κα ενεργοποιείται από τον οδθγό.
Θ εκκίνθςθ του λεωφορείου δεν κα είναι δυνατι, όταν το όχθμα βρίςκεται ςτθ κζςθ επιγονάτιςθσ.

3.3.Αςφάλεια
3.3.1.Ενεργθτικι Αςφάλεια
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: UN/ECR79, UN/ECR13
3.3.1.1.Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτον εξοπλιςμό διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECE R79.
Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα λειτουργεί με υδραυλικι υποβοικθςθ. Το τιμόνι κα είναι ρυκμιηόμενο, κατά το
φψοσ και τθν κλίςθ και κα αςφαλίηει με ειδικι μθχανικι διάταξθ.
3.3.1.2.Συςτιματα Ρζδθςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν πζδθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER13.
Τα ςυςτιματα πζδθςθσ και αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
παραπάνω κανονιςμοφ UN/ECE R13.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ των λεωφορείων κα ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ ελζγχου
και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ, διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ βζλτιςτθ
αςφάλεια, ζλεγχο, εργονομία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν άνεςθσ για
τον οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
Κεντρικό ςφςτθμα πζδθςθσ πορείασ:
100

21DIAB000015954 2021-03-12

Τα λεωφορεία κα φζρουν διπλό κφκλωμα πζδθςθσ πορείασ, πνευματικοφ τφπου, με ανεξάρτθτο κφκλωμα
πεπιεςμζνου αζρα και αεροφυλάκια, για κακζναν από τουσ άξονεσ, τα οποίακα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ι αλουμίνιο. Θ ενεργοποίθςθ κα γίνεται από το πεντάλ πζδθςθσ, μζςω θλεκτρονικισ διάταξθσ
λειτουργίασ και ελζγχου.
Δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (Ωειρόφρενο):
Το δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (χειρόφρενο) κα δρα μθχανικά μζςω ελατθρίων και κα ενεργοποιείται με
βαλβίδα από το μοχλό του χειρόφρενου. Θ απελευκζρωςθ του χειρόφρενου κα γίνεται με πεπιεςμζνο
αζρα, κατάλλθλθσ πίεςθσ. Θα προβλζπεται πρόςκετθ απελευκζρωςθ, ςε περίπτωςθ κινδφνου. Σε
περίπτωςθ παράλειψθσ ενεργοποίθςθσ του χειρόφρενου, με τον κινθτιρα εκτόσ λειτουργίασ, κα
ενεργοποιείται οπτικό (ςτον πίνακα οργάνων) και θχθτικό ςιμα ςτον οδθγό.
Σφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ:
Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα δρα τουλάχιςτον ςτον κινθτιριο άξονα και κα ενεργοποιείται με πίεςθ
αζρα, μζςω διακόπτθ ςτον πίνακα οργάνων του λεωφορείου. Το ςφςτθμα κα απενεργοποιείται, με τθ
χριςθ του πεντάλ γκαηιοφ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα τίκεται εκτόσ λειτουργίασ, όταν ενεργοποιείται
το χειρόφρενο.
Σφςτθμα πρόςκετθσ πζδθςθσ – Επιβραδυντισ:
Στο λεωφορείο κα υπάρχει διάταξθ πρόςκετθσ πζδθςθσ (RETARDER, ι άλλο ςφςτθμα παρόμοιασ
λειτουργίασ και λειτουργικότθτασ), ενςωματωμζνο ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων (βλ. κεφάλαιο Δ, παράγραφοσ
3.1). Το παραπάνω ςφςτθμα πζδθςθσ κα λειτουργεί από το πεντάλ πζδθςθσ και από διακόπτθ άμεςθσ
εμπλοκισ, ςτον πίνακα οργάνων. Θ ακολουκία ενεργοποίθςθσ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ πζδθςθσ κα
επιτυγχάνεται αναλογικά και χωρίσ αιςκθτό ςθμείο υπζρβαςθσ.
Συςτιματα αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ:
Τα λεωφορεία κα εφοδιάηονται με Συςτιματα Αντιεμπλοκισ κατθγορίασ Ι κατά τθν πζδθςθ, όπωσ αυτά
ορίηονται ςτον κανονιςμό UN/ECER13.
Στα πλαίςια αυτά, τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ελζγχου Ρζδθςθσ EBS
(ElectropneumaticdualcircuitairBrakeSystem).
Σε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ EBS, κα πρζπει να απενεργοποιείται θ προεπιλογι τθσ λειτουργίασ
του ςυςτιματοσ πζδθςθσ διαρκείασ (RETARDER) από το πεντάλ πζδθςθσ.
Άλλεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ:
Το ςφςτθμα πζδθςθσ των λεωφορείων κα είναι με αεριηόμενεσ διςκόπλακεσ, που τοποκετοφνται ςε όλουσ
τουσ τροχοφσ.
Οι δαγκάνεσ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ κα διακζτουν μθχανιςμό για τθν αυτόματθ ρφκμιςθ του διάκενου
μεταξφ του υλικοφ τριβισ και των διςκόπλακων.
Θ κατάλλθλθ διάταξθ κα μειϊνει το κόρυβο από τθν εκτόνωςθ του πεπιεςμζνου αζρα.
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3.3.1.3.Σφςτθμα Ανάρτθςθσ

Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα είναι με αερόςουςτεσ. Οι αερόςουςτεσ κα προςτατεφονται από τισ επιδράςεισ
ξζνων ςωμάτων, τθν υψθλι κερμοκραςία και κα αντικακίςτανται εφκολα. Σε περίπτωςθ βλάβθσ αυτϊν,
ελαςτικό περιοριςμοφ του εμβολιςμοφ (stop), κα περιορίηει τθ μείωςθ του φψουσ του αμαξϊματοσ.
Ο μπροςτινόσ άξονασ κα ζχει διάταξθ ανεξάρτθτθσ ανάρτθςθσ για κάκε τροχό.
Το λεωφορείο κα διακζτει διάταξθ ανφψωςθσ ολοκλιρου του αμαξϊματοσ, ςφμφωνα με τον *7+,
ενεργοποιοφμενθ από τον οδθγό, με ςκοπό τθν πρόλθψθ πρόςκρουςθσ του λεωφορείου ςε τοπικζσ
ανωμαλίεσ του οδοςτρϊματοσ.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ των λεωφορείων κα ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ
ελζγχου και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ και διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ
βζλτιςτθ αςφάλεια, ζλεγχο, εργονομία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
άνεςθσ για τον οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
3.3.2.Ρακθτικι Αςφάλεια (Αυτοφερόμενθ Καταςκευι Και Αμάξωμα)
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER 66 (για την υπερκαταςκευή).
3.3.2.1.Αυτοφερόμενθ Καταςκευι
Θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά ΕΝ 1.4003, ι από
αλουμίνιο ι εναλλακτικά, το ςφνολο τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ του λεωφορείου κα ζχει υποβλθκεί
ςε κατάλλθλθ αντιδιαβρωτικι διεργαςία.
3.3.2.2.Χαρακτθριςτικά Αμαξϊματοσ
Το αμάξωμα του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.
Ο εξωτερικόσ μανδφασ κα αποτελείται από τυποποιθμζνα ανεξάρτθτα τμιματα (πανζλα), τα οποία κα
μποροφν να αντικακίςτανται μεμονωμζνα, με ομαλζσ επιφάνειεσ,για τθ διευκόλυνςθ του κακαριςμοφ τουσ
από αυτόματα πλυντιρια.
Σθμεία Ανφψωςθσ του Οχιματοσ:
Θα υπάρχουν τουλάχιςτον τζςςερα (4) κατάλλθλα διαμορφωμζνα ςθμεία, εφκολα προςβάςιμα, για τθν
ανφψωςθ του λεωφορείου, που κα υποδεικνφονται με ειδικό ςιμα επί του αμαξϊματοσ.
3.3.3.Συςτιματα Ζμμεςθσ Πραςθσ (Κάμερεσ- Κάτοπτρα)
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: UN/ECER46 (ςυςκευζσ ζμμεςησ όραςησ).
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου για τα ςυςτιματα (ςυςκευζσ) ζμμεςθσ όραςθσ και τθν τοποκζτθςι
τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER46.
3.3.3.1.Κάμερεσ
Κάμερεσ Οδιγθςθσ:
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Τα λεωφορεία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER46, κα φζρουν, εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά, από μία
κάμερα οδιγθςθσ, κλάςθσ ΙΙ, που θ εικόνα τουσ κα προβάλλεται ςε πολλαπλι οκόνθ, τοποκετθμζνθ ςτο
ταμπλό του οδθγοφ, ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ εςοχι, πάνω από τθν προβλεπόμενθ κζςθ του
χειριςτθρίου του ςυςτιματοσ τθσ τθλεματικισ.
Εναλλακτικά, αντί των καμερϊν μποροφν να φζρουν κάτοπτρα ςφμφωνα με τθνπαράγραφο 3.3.3.2.
Κάμερα Ελζγχου Κυκλοφορίασ Επιβατϊν:
Για τον πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ των επιβατϊν, ςε όλεσ εκτόσ από τθν εμπρόςκια κφρα, κα
τοποκετθκεί, ςε κατάλλθλθ κζςθ, ςε κακεμία από αυτζσ, κάτω από τθν οροφι του λεωφορείου, κάμερα,
αμβλυγϊνιου φακοφ που θ εικόνα τθσ κα προβάλλεται ςτθν οκόνθ του οδθγοφ.
Κάμερα Οπιςκοπορείασ:
Θα εγκαταςτακεί κάμερα οπιςκοπορείασ με προβολι ςτθν οκόνθ του οδθγοφ.
3.3.3.2.Κάτοπτρα
Τα λεωφορεία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 46, μποροφν, αντί των καμερϊν οδιγθςθσ που
αναφζρονται ςτθνΣφάλμα! Θ αναφορά τθσ υπερ-ςφνδεςθσ δεν είναι ζγκυρθ.., να φζρουν εξωτερικά, δεξιά
και αριςτερά, από ζνα κφριο κάτοπτρο (μεγάλο), κλάςθσ ΙΙ, κατάλλθλων διαςτάςεων, θλεκτρικά
ρυκμιηόμενο.
Τα κάτοπτρα κα ςτθρίηονται ςε αρκρωτι βάςθ, για τθν ταχεία αποςυναρμολόγθςθ και επανατοποκζτθςι
τουσ.
3.3.4.Διακόπτθσ Ανάγκθσ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ κα υπάρχει διακόπτθσ ανάγκθσ, για άμεςθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του
κινθτιρα. Κδιοσ διακόπτθσ κα υπάρχει και ςτο διαμζριςμα του κινθτιρα.
3.3.5.Ταχογράφοσ - Σφςτθμα / Συςκευι Ρεριοριςμοφ Ταχφτθτασ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER 89 (ςυςκευή περιοριςμοφ ταχφτητασ), ΕΕ 165/2014
(ταχογράφοσ).
3.3.5.1.Ταχογράφοσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ψθφιακό ταχογράφο, ο οποίοσ κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό ΕΕ 165/2014.
Ο ταχογράφοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο χϊρο του οδθγοφ, ςε εφκολα προςβάςιμθ κζςθ.
3.3.5.2.Σφςτθμα/Συςκευι Ρεριοριςμοφ Ταχφτθτασ
Κάκε λεωφορείο κα φζρει εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα (ι ςυςκευι) περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ (SLD),
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ UN/ECER89.
3.3.6.Ρυροπροςταςία
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+
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3.3.6.1.Ενεργθτικι Ρυροπροςταςία:

Θ πυροπροςταςία του διαμερίςματοσ του κινθτιρα κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Μεταξφ άλλων, κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με τον παραπάνω κανονιςμό,
ςχεδιαςμζνο ϊςτε να ανιχνεφει τθ κερμοκραςία του διαμερίςματοσ του κινθτιρα, και εφόςον αυτι
υπερβαίνει μια προδιαγεγραμμζνθ τιμι, κα παρζχει ακουςτικό και οπτικό ςιμα ςτον οδθγό.
3.3.6.2.Ρακθτικι Ρυροπροςταςία
Ρυροςβεςτιρεσ:
Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με δφο πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ των ζξι (6) kg ο κακζνασ, από
τουσ οποίουσ ο ζνασ τουλάχιςτον κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν περιοχι του οδθγοφ. Ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςι τουσ κα είναι τουλάχιςτον 15 dm3 [7].
Ζξοδοι Κινδφνου:
Ο αρικμόσ των εξόδων κινδφνου και οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι ςφμφωνα με το *7+.
Ραράκυρα κινδφνου μποροφν να οριςτοφν όςα πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του *7+, με
τοποκζτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςιμανςθσ και των απαιτοφμενων διατάξεων κραφςθσ των υαλοπινάκων τουσ.
3.4.Οδθγόσ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECE R 17, UN/ECE R 118, UN/ECE R 121, ISO 16121
3.4.1.Ρροδιάγραφεσ Διαμερίςματοσ Οδθγοφ
Το διαμζριςμα του οδθγοφ κα διακζτει το πιςτοποιθτικό ISO 16121.
3.4.2.Κάκιςμα Οδθγοφ - Ρροδιαγραφζσ και υκμίςεισ
To κάκιςμα του οδθγοφ κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE R17 και ςε ό,τι αφορά
ςτθ ςυμπεριφορά κατά τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE R118.
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι περιςτρεφόμενο και ρυκμιηόμενο ωσ προσ το φψοσ και τθ κζςθ, κα φζρει
πλιρθ διάταξθ απορρόφθςθσ κραδαςμϊν κακϊσ και χειροκίνθτθ ρφκμιςθ ανάλογα με το βάροσ του
οδθγοφ. Το κάκιςμα κα διακζτει αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ εργονομικισ κζςθσ του οδθγοφ, χωρίσ βακμίδεσ, με
ειδικι διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ τθσ πλάτθσ και τθσ οριηόντιασ επιφάνειασ. Οι ρυκμιςτικζσ διατάξεισ του
κακίςματοσ δε κα προεξζχουν. Το κάκιςμα κα προςφζρει υψθλό βακμό άνεςθσ και εργονομίασ και κα είναι
επενδυμζνο με μαλακό αεριηόμενο υλικό, με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ. Θ επζνδυςθ του κακίςματοσ κα είναι
καταςκευαςμζνθ εξ ολοκλιρου από δφςφλεκτο υλικό.
3.4.3.Διάταξθ Διαμερίςματοσ Οδθγοφ – Ρροςταςία Οδθγοφ
Το διαμζριςμα του οδθγοφ κα αποτελεί κλειςτι καμπίνα, ςε όλο το φψοσ τθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται
πλιρθσ διαχωριςμόσ από το χϊρο επιβατϊν.
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Ο διαχωριςμόσ κα παρζχει δυνατότθτα οπτικισ επικοινωνίασ με τουσ επιβάτεσ και κα είναι ςφμφωνοσ με
τισ προδιαγραφζσ του *7+ και τθσ εργονομίασ του διαμερίςματοσ του οδθγοφ (Σφάλμα! Θ αναφορά τθσ
υπερ-ςφνδεςθσ δεν είναι ζγκυρθ.)
Θ καμπίνα κα φζρει κφρα, με ςτακερό υαλοπίνακα, ςτο πάνω μζροσ τθσ, φψουσ μεταξφ 1,50m και 2.00 m, θ
οποία κα ανοίγει προσ τα ζξω και κα αςφαλίηει ςτθν κλειςτι κζςθ.
Ο διαχωριςμόσ προσ τθν οπίςκια πλευρά κα γίνεται με κατάλλθλο αδιαφανζσ χϊριςμα, με υλικά ςκοφρασ
απόχρωςθσ και περιοριςμζνων αντανακλαςτικϊν ιδιοτιτων.
3.4.4.Ρίνακασ Οργάνων και Ενδείξεων (Ταμπλό)
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ
χειροκίνθτων χειριςτθρίων, ενδεικτικϊν λυχνιϊν και δεικτϊν, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE R121.
Ο πίνακασ κα φζρει πλιρθ ςειρά οργάνων ζνδειξθσ, ελζγχου των λειτουργιϊν του λεωφορείου και
χειριςτθρίων. Ο πίνακασ κα είναι εργονομικόσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 16121, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ,
με οκόνθ φιλικι προσ τον οδθγό, θ οποία κα απεικονίηει με ευκρίνεια, τισ παραμζτρουσ τθσ λειτουργίασ του
λεωφορείου και κα παρζχει τισ απαιτοφμενεσ προειδοποιιςεισ για τυχόν προβλιματα.
Ο πίνακασ οργάνων κα περιζχει όλα τα θλεκτρικά ςτοιχεία και τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ, με τισ
απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ και αναμονζσ, που απαιτοφνται, για τθ ςυνεργαςία του με το ςφςτθμα
τθλεματικισ.
Στον πίνακα οργάνων κα υπάρχει ζνδειξθ με τισ ϊρεσ λειτουργίασ του κινθτιρα του λεωφορείου
Ο πίνακασ οργάνων δεν επιτρζπεται να είναι του τφπου με οκόνθ αφισ (touchscreen).
3.4.5.Θλιοπροςταςία
Το λεωφορείο κα διακζτει αντθλιακό εςωτερικό κινθτό παραπζταςμα ικανϊν διαςτάςεων ςτον εμπρόςκιο
ανεμοκϊρακα, για τθν προςταςία του οδθγοφ. Το παραπζταςμα κα ακινθτοποιείται ςε οποιαδιποτε κζςθ
επιλζξει ο οδθγόσ. Αντίςτοιχοσ μθχανιςμόσ και παραπζταςμα κα τοποκετθκεί και ςτο αριςτερό παράκυρο
του οδθγοφ, με τζτοια διαδρομι, όμωσ, ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ορατότθτα μζςω του αριςτεροφ
εξωτερικοφ κατόπτρου.
3.4.6.Ρλευρικό Ραράκυρο Οδθγοφ
Το πλευρικό παράκυρο του οδθγοφ κα είναι ςυρόμενο, με μονό υαλοπίνακα, αςφαλείασ, τφπου securit ι
ιςοδφναμου, φιμζ, με ςυντελεςτι κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50%, πάχουσ 3,85 (+) (-) 0,15 mm, με
φίλτρο UV για τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και χωρίσ επικάλυψθ μεμβράνθσ.
3.4.7.Χειριςτιριο Ρρογραμματιςμοφ Ρινακίδων Ρροοριςμοφ
Το ςφςτθμα πινακίδων προοριςμοφ κα διακζτει χειριςτιριο για τον προγραμματιςμό των κειμζνων από τθ
κζςθ του οδθγοφ.
Το παραπάνω χειριςτιριο κα φζρει ενδεικτικι φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων, για τθν απεικόνιςθ
τθσ διαδρομισ και κα μεταφορτϊνει το πρόγραμμα διαδρομϊν, με τθ βοικεια μαγνθτικοφ μζςου
105

21DIAB000015954 2021-03-12

αποκικευςθσ ι (USB), που κα τοποκετείται ςτθν κατάλλθλθ υποδοχι του χειριςτθρίου, ϊςτε θ εν λόγω
μεταφόρτωςθ να γίνεται εφκολα από τθ κζςθ του οδθγοφ.
3.4.8.Ζλεγχοσ Συςτιματοσ Κλιματιςμοφ
Θ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ κα ελζγχεται από θλεκτρονικι/θλεκτρικι διάταξθ, χειριηόμενθ
από τον οδθγό, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Ραράγραφο 3.5.1.1.
3.4.9.Διευκολφνςεισ οδθγοφ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ κα υπάρχουν άγκιςτρα για τον ρουχιςμό του και ειδικι κικθ προςωπικϊν
αντικειμζνων του και εγγράφων του λεωφορείου. Θ κικθ κα τοποκετείται ςτθν εςωτερικι πλευρά του
ανοιγόμενου διαχωριςτικοφ του οδθγοφ, και κα είναι ενδεικτικϊν διαςτάςεων περίπου 440x30x100 (mm)
(+/- 5%).
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ, κα τοποκετθκεί ερμάριο, που κα περιζχει το κιβϊτιο
πρϊτων βοθκειϊν του λεωφορείου, πιςτοποιθμζνο αντανακλαςτικό τρίγωνο, φανό μπαταρίασ με λευκό και
κίτρινο παλλόμενο φωσ, και πιςτοποιθμζνουσ εφεδρικοφσ λαμπτιρεσ με μπαταρίεσ. Το καπάκι κα είναι
ανοιγόμενο προσ τα πάνω και κα αςφαλίηει με ειδικό ςφςτθμα αςφαλείασ.
Στθν περιοχι του οδθγοφ και ςε εργονομικά κατάλλθλθ κζςθ κα υπάρχει πρόβλεψθ για να εγκαταςτακεί
βάςθ για τθν εγκατάςταςθ των ςυςκευϊν τθλεπικοινωνίασ, κακϊσ και των ςυςκευϊν χειριςμοφ των
ςυςτθμάτων τθλεματικισ και του αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ κομίςτρου (θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου).
3.5.Ραραμονι Επιβατϊν
3.5.1.Κλιματιςμόσ (Θζρμανςθ - Ψφξθ - Αεριςμόσ)
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+, UN/ECER122.
3.5.1.1.Γενικζσ Απαιτιςεισ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECE R 122.
Τα λεωφορεία κα ζχουν πλιρεσ ςφςτθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ, κακϊσ και βεβιαςμζνθσ και φυςικισ,
προςαγωγισ νωποφ αζρα.
Τα λεωφορεία κα διακζτουν πλιρεσ ςφςτθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ του χϊρου των επιβατϊν, του
διαμερίςματοσ του οδθγοφ, των επιφανειϊν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα και του παρακφρου του
οδθγοφ. Επίςθσ, το πρϊτο φφλλο τθσ εμπρόςκιασ κφρασ, όπωσ και, εφόςον εγκαταςτακοφν, τα εμπρόσ
εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά κφρια (μεγάλα) κάτοπτρα (παράγραφοσ 3.3.3.2), κα είναι κερμαινόμενα, με
ανεξάρτθτο ςφςτθμα αντιςτάςεων.
Θ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ κα ελζγχεται από θλεκτρονικι/θλεκτρικι διάταξθ, χειριηόμενθ
από τον οδθγό. Κατ' ελάχιςτον, ο ζλεγχοσ κα γίνεται με διακόπτεσ τφπου ON/OFF που κα ελζγχουν,
ανεξάρτθτα, το ςφςτθμα κλιματιςμοφ.
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Ο ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ, κα γίνεται ανεξάρτθτα για το χϊρο των επιβατϊν και του οδθγοφ.
Ανεξάρτθτα, κα ρυκμίηεται κακζνα από τα ςυςτιματα των επιφανειϊν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα, του
παρακφρου του οδθγοφ, τθσ εμπρόςκιασ κφρασ και, εφόςον εγκαταςτακοφν, των εξωτερικϊν κατόπτρων.
Οι ςωλθνϊςεισ του κερμοφ νεροφ κα είναι προςτατευμζνεσ, ϊςτε να αποκλείεται θ επαφι των επιβατϊν με
αυτζσ.
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ των καυςαερίων για τθ κζρμανςθ των
χϊρων.
3.5.1.2.Σφςτθμα Βεβιαςμζνου Αεριςμοφ
Νωπόσ αζρασ κα προςάγεται, μετά τθ διζλευςι του από πλενόμενα φίλτρα, μζςω ανεμιςτιρων ςτο
λεωφορείο. Ο αζρασ, πριν τθν είςοδό του ςτο εςωτερικό του λεωφορείου κα μπορεί να ψυχκεί/κερμανκεί,
ςτθν κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι (παράγραφοσ 3.5.1.4). Το ςφςτθμα κα ζχει όπωσ παρακάτω:
Ωϊροσ επιβατϊν:
Ο νωπόσ αζρασ, είτε μετά τθν ψφξθ-κζρμανςι του ςτθν κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι, όπου
αναμειγνφεται με τον αζρα ανακυκλοφορίασ, είτε χωρίσ να κλιματιςτεί, κα διανζμεται, ομοιόμορφα, ςτο
χϊρο των επιβατϊν, μζςω δικτφου αεραγωγϊν κακϊσ και ςτομίων ςτθν οροφι του λεωφορείου ι πλθςίον
αυτισ.
Ο απαιτοφμενοσ, ελάχιςτοσ, όγκοσ νωποφ αζρα ορίηεται ςε 10 m3/h ανά επιβάτθ.
Διαμζριςμα & Ραράκυρο οδθγοφ - Εμπρόςκιοσ Ανεμοκϊρακασ:
Ο νωπόσ αζρασ κα προςάγεται ςτο ζμπροςκεν εςωτερικό τμιμα του λεωφορείου. Ακολοφκωσ, κα
διανζμεται, μζςω κατάλλθλων αεραγωγϊν και ςτομίων, μαηί με τον αζρα ανακυκλοφορίασ, ςτο διαμζριςμα
του οδθγοφ.
3.5.1.3.Φυςικόσ Αεριςμόσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςφςτθμα φυςικοφ αεριςμοφ, ο οποίοσ κα επιτυγχάνεται, μζςω, τουλάχιςτον,
τριϊν, δφο ςτον εμπρόςκιο και μιασ ςτον οπίςκιο κάλαμο, κυρίδων οροφισ, με θλεκτροκίνθτθ ι
χειροκίνθτθ λειτουργία.
Οι παραπάνω κυρίδεσ κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ ζξοδοι διαφυγισ, εφόςον πλθροφν τισ
αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του *7+.
3.5.1.4.Ψφξθ
Τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρθ κλιματιςτικι ςυςκευι, κατάλλθλθ για αςτικά λεωφορεία.
Για τθν ψφξθ και κζρμανςθ κα εγκαταςτακεί κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι, με αυτόνομθ λειτουργία για το
χϊρο των επιβατϊν και του οδθγοφ, αντίςτοιχα. Θ αυτόνομθ λειτουργία κα επιτυγχάνεται είτε με χωριςτζσ
μονάδεσ είτε με ανεξάρτθτα κυκλϊματα από τθν κεντρικι ςυςκευι.
Θ εγκατάςταςθ Αντλίασ Θερμότθτασ είναι προτιμθτζα.
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Θ ψφξθ του χϊρου των επιβατϊν κα γίνεται με αζρα, νωπό και ανακυκλοφορίασ μετά από φίλτρανςθ,
διζλευςθ από τθν κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι και διανομι του μζςω δικτφου αεραγωγϊν και ςτομίων,
ςτθν οροφι του λεωφορείου ι πλθςίον αυτισ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτθν προςαγωγι του αζρα,
ςτθν περιοχι των κυρϊν, για τθ ςωςτι κατανομι του.
Για τθν ψφξθ (και κζρμανςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.5.1.5) τθσ περιοχισ του οδθγοφ, κα
εγκαταςτακεί εςωτερικι ςυςκευι, με παροχι αζρα, νωποφ και ανακυκλοφορίασ, θ οποία κα διαςφαλίηει
και τθ διαφγεια τθσ επιφάνειασ του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα Θ τροφοδοςία τθσ ςυςκευισ κα γίνεται,
όπωσ προαναφζρκθκε, ανεξάρτθτα από το διαμζριςμα των επιβατϊν. Μζςω τθσ προαναφερόμενθσ
ςυςκευισ ι μζςω άλλθσ διάταξθσ κα διαςφαλίηεται και θ διαφγεια τθσ επιφάνειασ του παρακφρου του
οδθγοφ.
Πλοι οι ανεμιςτιρεσ προςαγωγισ κλιματιςμζνου αζρα κα είναι τουλάχιςτον δφο βακμίδων.
Θ εγκατάςταςθ κα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό υγρό, όπωσ R134a, R407c ι καλφτερο. Θ χριςθ
ψυκτικοφ υγροφ με χαμθλό δυναμικό υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ (GlobalWarmingPotential), μικρότερο
του 10, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΕ 517/2014, είναι προτιμθτζα.
Εφόςον χρθςιμοποιθκεί ψυκτικό υγρό R134a ι R-1234yf (χαμθλοφ GWP), για το δίκτυο τθσ εγκατάςταςθσ,
κα χρθςιμοποιοφνται ειδικοί ελαςτικοί ςωλινεσ, με ενίςχυςθ και ειδικό προςτατευτικό κάλυμμα, ςφμφωνα
με τθν προδιαγραφι SAEJ 2064.
3.5.1.5.Θζρμανςθ Ρεριοχισ Οδθγοφ
Για τθ κζρμανςθ ςτθν περιοχι του οδθγοφ (διαμζριςμα και παράκυρο οδθγοφ - εμπρόςκιοσ
ανεμοκϊρακασ) κα υπάρχει ςυςκευι τθσ οποίασ θ ελάχιςτθ αποδιδόμενθ κερμαντικι ιςχφσ κα είναι 3KW.
Για τθ κζρμανςθ του παρακφρου του οδθγοφ κα υπάρχει άλλθ κατάλλθλθ διάταξθ.
Θ κζρμανςθ του πρϊτου φφλλου τθσ εμπρόςκιασ κφρασ κα γίνεται με τθν εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν
αντιςτάςεων ςτον υαλοπίνακά τθσ.
Το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα πρζπει να διατθρεί το διαμζριςμα του οδθγοφ ςε μζςθ, κατά το δυνατόν,
ομοιόμορφθ, κερμοκραςία 18οC, με μζγιςτεσ κερμοκραςιακζσ αποκλίςεισ, 4οC ςτα διάφορα ςθμεία του.
3.5.1.6.Θζρμανςθ Χϊρου Επιβατϊν
Θ κζρμανςθ του χϊρου των επιβατϊν κα γίνεται με ιδιαίτερο εναλλάκτθ, ο οποίοσ κα τροφοδοτείται από το
κφκλωμα ψφξθσ του κινθτιρα. Θ κζρμανςθ κα γίνεται μζςω των ανεμιςτιρων και των ςτομίων τθσ
κεντρικισ κλιματιςτικισ ςυςκευισ (όπωσ θ ψφξθ), και, εφόςον αυτι δεν είναι επαρκισ, με κερμοπομποφσ
(convectors), ςτο εςωτερικό του λεωφορείου.
Το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα πρζπει να διατθρεί τον εςωτερικό χϊρο του λεωφορείου ςε μζςθ, κατά το
δυνατόν ομοιόμορφθ κερμοκραςία 18οC, με μζγιςτεσ κερμοκραςιακζσ αποκλίςεισ 5οC , ςτα διάφορα
ςθμεία του.
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3.5.2.Εςωτερικόσ φωτιςμόσ

χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+.
Ψωτιςμόσ με δομοςτοιχεία τφπου “led” και ελάχιςτθ μζςθ ςτάκμθ φωτιςμοφ 120 Lux, ςε φψοσ 1m από το
δάπεδο.
Ελάχιςτοσ Αρικμόσ ανεξάρτθτων θλεκτρικϊν κυκλωμάτων: Τζςςερα (4) , ιτοι δφο (2) για κάκε κάλαμο *7+
Αποδιδόμενα χρϊματα φωτόσ ςε ςυνδυαςμό με τισ χρωματικζσ αποχρϊςεισ του εςωτερικοφ του
λεωφορείου.
Ρεριοριςμόσ φαινομζνων κάμβωςθσ και αντικατοπτριςμοφ.
Ξεχωριςτά φωτιςτικά ςτο χϊρο του οδθγοφ και του κινθτιρα.
Ψωτιςμόσ κυρϊν επιβατϊν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Αυτόματθ ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ φωτιςμοφ κυρϊν ανάλογα με τθν κατάςταςθ των κυρϊν
(ανοικτζσ/ κλειςτζσ)
3.5.3.Ραράκυρα
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+, UN/ECER43.
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα υλικά και ςτθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων
αςφαλείασ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE R43.
3.5.3.1.Ρλευρικά Ραράκυρα (εκτόσ παρακφρου οδθγοφ)
Άνοιγμα με ανάκλιςθ.
Στεγανά: Ρερίμετροσ του πλαιςίου ωσ προσ το αμάξωμα, ςτακερό-ανοιγόμενο τμιμα, μεταξφ τουσ.
3.5.3.2.Υαλοπίνακεσ
Εμπρόςκιοσ ανεμοκϊρακασ (αλεξινεμο) αςφαλείασ τφπου triplex ι ιςοδφναμου, με ςυντελεςτι κανονικισ
μετάδοςθσ του φωτόσ μεγαλφτερο του 70%, μονοκόμματοσ ι αποτελοφμενοσ από τρείσ το πολφ επιφάνειεσ
(επιφάνεια εμπρόςκιασ εξωτερικισ ενδεικτικισ πινακίδασ, επιφάνεια δεξιάσ-αριςτερισ πλευράσ κυρίωσ
ανεμοκϊρακα).
Οπίςκιοσ ανεμοκϊρακασ (προτιμθτζοσ εφόςον υπάρχει), αςφαλείασ, τφπου security ι ιςοδφναμου, με
ςυντελεςτι κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ μεγαλφτερο του 70%.
Ρλευρικά παράκυρα με μονό υαλοπίνακα, αςφαλείασ, τφπου security, φιμζ ι ιςοδφναμου, με ςυντελεςτι
κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50%, πάχουσ 3,85 (+) (-) 0,15 mm, με φίλτρο UV για τθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία, Ωωρίσ επικάλυψθ μεμβράνθσ.
3.5.3.3.Διάταξθ Κακαριςμοφ Εμπρόςκιου Ανεμοκϊρακα
Το λεωφορείο κα φζρει δοχείο νεροφ για τον κακαριςμό του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα, μεγζκουσ
τουλάχιςτον 6 lt, το οποίο κα είναι τοποκετθμζνο εμπρόσ, και κα ζχει δυνατότθτα πλιρωςθσ εξωτερικά.
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3.5.4.Σφςτθμα Αίτθςθσ Στάςθσ

Το Σφςτθμα Αίτθςθσ Στάςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Κομβία αίτθςθσ ςτάςθσ κα τοποκετθκοφν ςε ορκοςτάτεσ, ςε φψοσ 1200 mm (+/- 5%), κατάλλθλα
προςανατολιςμζνα, ϊςτε να μθν περιορίηουν το πλάτοσ των διαδρόμων.
Κομβίο αίτθςθσ ςτάςθσ κα τοποκετθκεί, επίςθσ, ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ ΑμεΑ. Τα κομβία κα ζχουν κόκκινθ ι
πορτοκαλί απόχρωςθ και το χρϊμα τθσ βάςθσ τουσ κα είναι διαφορετικό από αυτό των ορκοςτατϊν.
Το ςφςτθμα αίτθςθσ ςτάςθσ κα αποτελείται από αρικμό κομβίων, οργανωμζνων ςε αντίςτοιχεσ ομάδεσ, μία
ομάδα για κάκε κφρα, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Θ ςιμανςθ για ςτάςθ κα ενεργοποιεί φωτεινό
και θχθτικό ςιμα, τοποκετθμζνο ςτο χϊριςμα πίςω από τον οδθγό, προσ τθν πλευρά του χϊρου των
επιβατϊν.
Το κουδοφνι κα θχεί ςε κάκε πρϊτθ ςιμανςθ για ςτάςθ, ενϊ ταυτόχρονα κα ανάβει το φωσ, ςτθ φωτεινι
πινακίδα ζνδειξθσ ςτάςθσ, πάνω από κάκε κφρα (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.1.3), όπωσ και
ςτον πίνακα οργάνων του οδθγοφ (αντίςτοιχα, ςτο ενδεικτικό λαμπάκι που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ
κφρα). Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, κα χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχα κυκλϊματα, ζνα για κάκε κφρα,
με αντίςτοιχουσ αρικμοφσ κομβίων και ενδεικτικϊν λυχνιϊν. Πταν κάποιο φωσ είναι αναμμζνο, αυτό
αποτελεί ζνδειξθ ότι το λεωφορείο κα ςταματιςει ςτθν επομζνθ ςτάςθ. Το παραπάνω φωσ κα παραμζνει
αναμμζνο μζχρι το κλείςιμο όλων των κυρϊν, οπότε και κα ςβινει. O θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ αίτθςθσ
ςτάςθσ δίδεται από τον παρακάτω πίνακα:

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΚΟΜΒΙΩΝ
ΑΙΤΘΣΘΣ
ΣΤΑΣΘΣ
12

ΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΜΒΙΩΝ

ΘΥΕΣ

ΚΟΜΒΙΑ
ΘΥΩΝ
ΟΔΘΓΟΥ

3
3
3
Πίνακασ 3: Ηλεκτρολογικόσ Εξοπλιςμόσ Αίτηςησ Στάςησ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΕΙΝΕΣ
ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΘΥΩΝ
3

3.5.5.Στιριξθ Επιβατϊν
Οι διατάξεισ ςτιριξθσ επιβατϊν κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Στο εςωτερικό του λεωφορείου κα τοποκετθκοφν ορκοςτάτεσ, χειρολιςκιρεσ και χειρολαβζσ, ςε ικανό
αρικμό και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, για τθ ςτιριξθ των επιβατϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Πλα τα φφλλα των κυρϊν ςτθν εςωτερικι επιφάνειά τουσ, όπωσ και θ άνω πλευρά τθσ πλάτθσ των
κακιςμάτων, κα φζρουν χειρολιςκιρεσ.
Κατακόρυφοι ορκοςτάτεσ κα τοποκετθκοφν δεξιά και αριςτερά των κυρϊν, ςτθν περιοχι τθσ κζςθσ του
οδθγοφ, κακϊσ και ςε όςα κακίςματα με πρόβολο κρικεί απαραίτθτο.
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Οι ορκοςτάτεσ, οι χειρολιςκιρεσ κακϊσ και οι οριηόντιοι ςωλινεσ ςτιριξθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από
ανοξείδωτο χάλυβα και αντιολιςκθροί.
Οι ορκοςτάτεσ και οι χειρολιςκιρεσ, εκτόσ αυτϊν των κακιςμάτων και των κυρϊν, κα ζχουν διάμετρο
τουλάχιςτον 30mm.
3.5.6.Κακίςματα Επιβατϊν
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου των κακιςμάτων των επιβατϊν, ςε ό,τι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά,
κατά τθν καφςθ τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν κακιςμάτων, δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από αυτόν που κακορίηεται
ςτθν Σφάλμα! Θ αναφορά τθσ υπερ-ςφνδεςθσ δεν είναι ζγκυρθ. του παρόντοσ.
Ρτυςςόμενα κακίςματα μποροφν να τοποκετθκοφν ςτο χϊρο ΑμεΑ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Θ προςκικθ πτυςςόμενων κακιςμάτων είναι προτιμθτζα.
Τα κακίςματα κα είναι αντιβανδαλιςτικοφ τφπου, κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ των κάτω άκρων
των επιβατϊν κάτωκι αυτϊν και κα διευκολφνουν τον κακαριςμό του δαπζδου.
Τα κακίςματα κα είναι επενδεδυμζνα, ςε όλο το πλάτοσ τουσ, ςε πλάτθ και ζδρα, με δφςφλεκτθ
ταπετςαρία. Ανάμεςα ςτθν πλάτθ και τθν ζδρα των κακιςμάτων δεν κα πρζπει να υπάρχει κενό. Θα φζρουν
ενδιάμεςθ ςτρϊςθ από αφρό πολυουρεκάνθσ (αφρολζξ), με κατάλλθλο πλζγμα και κα ζχουν ζδρα με
αποςπϊμενο τμιμα.
Κακίςματα με κολλθμζνο φφαςμα ςτθν επιφάνειά τουσ, δε γίνονται δεκτά.
Οι αποςτάςεισ και διαςτάςεισ των κακιςμάτων κα είναι ςφμφωνεσ με το *7+.
3.5.7.Ρλθροφόρθςθ Επιβατϊν
3.5.7.1.Θχθτικό Σφςτθμα
Το Θχθτικό Σφςτθμα κα περιλαμβάνει τζςςερα (4) μεγάφωνα με ςυνολικι ιςχφ 150 W.
Θα ελζγχεται από τον οδθγό, κα διακζτει μικρόφωνο ςτθν περιοχι του οδθγοφ.
Θα ζχει δυνατότθτα αναπαραγωγισ ςυγκεκριμζνου θχθτικοφ μθνφματοσ (διαφιμιςθσ), οπτικοφ δίςκου &
ψθφιακϊν αρχείων ιχου ι μουςικισ μζςω ςυςτιματοσ USB ι προεπιλεγμζνου ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ.
3.5.7.2.Οπτικό Σφςτθμα
Στθν περιοχι των τριϊν (3) κυρϊν κα υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςτθν οροφι φωτεινζσ πινακίδεσ, οι οποίεσ κα
πλθροφοροφν τουσ επιβάτεσ για τθν αιτοφμενθ αποβίβαςθ και κα φζρουν τθν ζνδειξθ ΣΤΑΣΘ / STOP.
Οι πινακίδεσ αυτζσ κα πρζπει να λειτουργοφν αυτόματα, με τα κομβία αίτθςθσ – ςτάςθσ και να
ςυνεργάηονται με τθ λειτουργία των κυρϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
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3.5.7.3.ΟκόνθΡλθροφόρθςθσ Επιβατϊν

Θα τοποκετθκείμία (1) οκόνθπλθροφόρθςθσ των επιβατϊν, ςυνιςτϊςατου ςυςτιματοσ τθλεματικισ του
Ψορζα Λειτουργίασ (βλ. κεφάλαιο Δ, παράγραφοσ 12), με ζνδειξθ τθσ ονομαςίασ των ςτάςεων και με
μθνφματα ςε κυλιόμενθ ι άλλθ μορφι κειμζνου.
3.5.8.Εςωτερικι Διαμόρφωςθ
χετική Νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER 118.
3.5.8.1.Δάπεδο
Το δάπεδο κα καλφπτεται από φφλλα κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ 10 mm τουλάχιςτον, ι από άλλο
ιςοδφναμο υλικό υψθλισ προςταςίασ και αντοχισ ςε υγραςία, διάβρωςθ και φκορά. Σε περίπτωςθ χριςθσ
άλλου υλικοφ, κα υπάρχει ςαφισ και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ, ωσ προσ τθν ιςοδυναμία του, ςε ςχζςθ με
τθν αντοχι και τθ διάρκεια ηωισ του.
Ο προμθκευτισ ςτθν προςφορά του, κα κακορίηει τα υλικά κάλυψθσ εςωτερικά του δαπζδου, κακϊσ και
τθν προςταςία του ςτο κάτω μζροσ του πλαιςίου.
Πλθ θ επιφάνεια του δαπζδου κα καλφπτεται από αντιολιςκθτικό υλικό.
Οι κυρίδεσ του δαπζδου κα καταςκευάηονται εξ ολοκλιρου από ανοξείδωτο, ι άλλο υλικό υψθλισ
αντιδιαβρωτικισ αντοχισ και κα αςφαλίηονται με ειδικό κλειδί.
3.5.8.2.Εςωτερικι Διακόςμθςθ
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα είναι δφςφλεκτα και κα πλθροφν επίςθσ, τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ
UN/ECE R 118 ι των προτφπων ISO 3795 ι DIN 75200, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν
καφςθ.
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα γίνεται με υλικά που διευκολφνουν τον κακαριςμό και ζχουν
αντιβανδαλιςτικζσ ιδιότθτεσ και προςταςία ζναντι των "γκράφιτισ".
Οι ςυνδυαςμοί αποχρϊςεων που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα διευκολφνουν άτομα με προβλιματα οράςεωσ.
3.6.Εργονομία Οχιματοσ
Για τθν εργονομία του οχιματοσ κα ιςχφουν ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ:
i.

Θ εςωτερικι διάταξθ του λεωφορείου κα διευκολφνει τθν κυκλοφορία και τθν καλφτερθ
κατανομι των επιβατϊν μζςα ςτο λεωφορείο, τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ και ςτισ
κφρεσ, το διαχωριςμό κακθμζνων-ορκίων και εν γζνει τθ μείωςθ του χρόνου αναμονισ ςτισ
ςτάςεισ.

ii.

Θα υπάρχει δυνατότθτα ανανζωςθσ/αναβάκμιςθσ τθσ εςωτερικισ διακόςμθςθσ του λεωφορείου,
χωρίσ, πρόςκετθ, ςθμαντικι δαπάνθ για τθν προςαρμογι τθσ νζασ διακόςμθςθσ ςτο αμάξωμα.

112

iii.
Θα υπάρχει τυποποίθςθ, τόςο
ςε καταςκευαςτικά ςτοιχεία του λεωφορείου, όπωσ, ενδεικτικά,
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τμιματα τθσ εξωτερικισ-εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ, παράκυρα, κάτοπτρα, όςο και
ςε μθχανικά μζρθ αυτοφ.
iv.

Θα δίνεται προτεραιότθτα επιςκεψιμότθτασ ςτισ ρυκμιηόμενεσ ςυςκευζσ.

v.

Θα μπορεί να γίνεται ανάγνωςθ ςτακμϊν, δεικτϊν, εξωτερικά του λεωφορείου χωρίσ
αποςυναρμολόγθςθ των ςυςκευϊν.

vi.

Οι κυρίδεσ, ςτθν περιφζρεια του αμαξϊματοσ, για τθν επίςκεψθ, τθν ςυντιρθςθ και τον ζλεγχο
ςυγκροτθμάτων ι ςυςκευϊν, κα ανοίγουν προσ τα πάνω, ςε γωνία τουλάχιςτον 120ο, κα
ςυγκρατοφνται με ελατιρια ι αμορτιςζρ και κα αςφαλίηουν.

Ο προμθκευτισ κα ςυντάξει ςχετικι μελζτθ εργονομίασ, όπωσ ορίηεται ςτο υπ‘αρικμόν 2.19 δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
3.7.Σφςτθμα Ρλθροφόρθςθσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ του επιβατικοφ κοινοφ με πινακίδεσ. Απαιτείται, επί ποινι
αποκλειςμοφ, θ ικανοποίθςθ των ελάχιςτων διαςτάςεων των πινακίδων, ςε φψοσ και πλάτοσ, που
προδιαγράφονται παρακάτω. Το ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:
3.7.1.Εμπρόςκια Εξωτερικι Ενδεικτικι Ρινακίδα
Στθ μετϊπθ πάνω από τον ανεμοκϊρακα, τα λεωφορεία κα φζρουν ενδεικτικι πινακίδα, τθσ οποίασ το ορατό
πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ τουλάχιςτον 1600 mm και φψουσ τουλάχιςτον 200mm. Θ πινακίδα κα
απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε οποιαδιποτε κζςθ και κα ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ
Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία LED. Το λογιςμικό χειριςμοφ
των πινακίδων κα διακζτει ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων μεγεκϊν, ζτςι ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα
απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το λογιςμικό των πινακίδων κα ζχει δυνατότθτα
εναλλαγισ μζχρι τριϊν διαφορετικϊν απεικονίςεων με ρυκμιηόμενθ διάρκεια. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
3.7.2.Ρινακίδα Δεξιάσ Ρλευράσ
Στθ δεξιά πλευρά, μεταξφ τθσ εμπρόςκιασ και τθσ δεφτερθσ κφρασ, τα λεωφορεία κα φζρουν πλθροφοριακι
πινακίδα, τθσ οποίασ το ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ, τουλάχιςτον, 1100 mm και φψουσ
τουλάχιςτον 160 mm. Θ πινακίδα κα απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε οποιαδιποτε κζςθ, και
κα ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με
τεχνολογία LED. Το λογιςμικό χειριςμοφ των πινακίδων κα διακζτει ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων
μεγεκϊν, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το λογιςμικό
κα ζχει δυνατότθτα εναλλαγισ μζχρι τριϊν διαφορετικϊν απεικονίςεων, με ρυκμιηόμενθ διάρκεια. Θα
υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
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3.7.3.Οπίςκια Ρινακίδα

Στθν οπίςκια πλευρά, πάνω από τον οπίςκιο ανεμοκϊρακα (εφόςον υφίςταται), τα λεωφορεία κα φζρουν
πλθροφοριακι πινακίδα, τθσ οποίασ το ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ, τουλάχιςτον 430 mm
και φψουσ τουλάχιςτον 200 mm. Στθν πινακίδα αυτι, κα ςχθματίηεται ελεφκερα τριψιφια ζνδειξθ,
αποτελοφμενθ από αρικμοφσ και γράμματα. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ
πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία LED.
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4.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΡΙΔΟΣΕΩΝ
4.1.Κινθτιρασ

Σχετικι νομοκεςία και κανονιςμοί: *5+, *7+, UN/ECE R 85, [13].
4.1.1.Τφποσ και Τεχνολογία
Θ πρόωςθ ςτο κιβϊτιο μετάδοςθσ κίνθςθσ κα είναι υβριδικοφ τφπου με δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ
παράλλθλθσ τροφοδοςίασ από τον κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ ι τον θλεκτροκινθτιρα ι και τουσ δφο.
Ο κινθτιρασ DIESEL-EUROVI, κα είναι κατάλλθλοσ για αςτικά λεωφορεία και παραγόμενοσ ςε ςειρά.
Ο θλεκτροκινθτιρασ κα τροφοδοτείται από ςφςτθμα αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 600 V DC –
ςυςςωρευτζσ κίνθςθσ με κατάλλθλθ χωρθτικότθτα, ϊςτε να μπορεί να επιτευχκεί αυτόνομθ κίνθςθ μόνο με
τον θλεκτροκινθτιρα (μθδενικϊν εκπομπϊν καυςαερίων) τουλάχιςτον για 3,5km επίπεδθσ αςτικισ
διαδρομισ ςε μζςεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (25oC εξωτερικι κερμοκραςία / 60% ςχετικι υγραςία) μεταξφ
διαδοχικϊν φορτίςεων (βάςει προδιαγραφϊν καταςκευαςτι).
Κατά τθν υβριδικι λειτουργία, θ εκκίνθςθ του οχιματοσ από ςτάςθ κα γίνεται με τον θλεκτροκινθτιρα και
κα επιταχφνεται ζωσ μια ςυγκεκριμζνθ ταχφτθτα (min 10 km / h) και ανάλογα με τθν κατάςταςθ οδιγθςθσ
(ανωφζρεια ι κατωφζρεια, βάροσ οχιματοσ κλπ), ενϊ ςε υψθλότερεσ ταχφτθτεσ κα εκκινείται και ο
κινθτιρασ diesel. Επίςθσ, αν το επίπεδο φόρτιςθσ (stateofcharge) τθσ ςυςτοιχίασ μπαταριϊν μειωκεί κάτω
μια τιμι (min 40%), τότε κα εκκινείται αυτόματα ο κινθτιρασ diesel ϊςτε να φορτίηουν και να διατθροφνται
ςε καλι κατάςταςθ.
4.1.2.Χαρακτθριςτικά
A. Κινθτιρασ Εςωτερικισ Καφςθσ:
Ο κινθτιρασ DIESEL κα ζχει ζγκριςθ τφπου ΕΕ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ωσ κινθτιρασ προδιαγραφϊν
EUROVI, ςφμφωνα με τθν *5+. Οι εκπομπζσ ρφπων καυςαερίων κα πλθροφν τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ
κατά τθν θμερομθνία τθσ προςφοράσ, ενϊ κα διατίκεται και ςφςτθμα start-stop ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
μζγιςτθ οικονομία.
Ιςχφσ Κινθτιρα: κατ’ ελάχιςτον 175kW, μετρθμζνθ-πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE R
85 ι το πρότυπο ISO 1585.
Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι Κινθτιρα: κατ’ελάχιςτον 900 Νm ςτθν περιοχι 1.200-1.600 rpm ςφμφωνα με
το πρότυπο ISO 1585.
B. Θλεκτροκινθτιρασ:
Ο θλεκτροκινθτιρασ κα είναι 600V AC μόνιμου μαγνιτθ, υδρόψυκτοσ τοποκετθμζνοσ ανάμεςα ςτο
κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ και το κιβϊτιο ταχυτιτων. Θ τροφοδοςία του κινθτιρα γίνεται από
ςυςτοιχία μπαταριϊν (ςυςςωρευτζσ κίνθςθσ) μζςω κατάλλθλου μετατροπζα DC / AC. Επίςθσ, κατά τθν
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μπαταριϊν 600 V.
Ιςχφσ: θ μζγιςτθ κα είναι τουλάχιςτον 110kW, ενϊ θ ςυνεχισ μεταξφ 28-30kW ςφμφωνα με το πρότυπο
ISO 1585.
Αποδιδόμενθ οπι: θ μζγιςτθ κα είναι τουλάχιςτον 750 Nm, ενϊ θ ςυνεχισ περίπου 380 Nm ςφμφωνα
με το πρότυπο ISO 1585.
Γ. Κατανάλωςθ καυςίμου ςε κφκλο SORT 1 ι 2: Σφμφωνα με τον καταςκευαςτι, αλλά αξιολογοφμενθ,
όπου οι δοκιμζσ κα πρζπει να ζχουν εκτελεςτεί ςε αναγνωριςμζνο Ευρωπαϊκό εργαςτιριο.
4.1.3.Θερμομόνωςθ – Θχομόνωςθ Κινθτιρα
Το διαμζριςμα του κινθτιρα κα είναι κερμομονωμζνο - θχομονωμζνο, χωρίσ διακοπι τθσ ςυνζχειασ του
μονωτικοφ υλικοφ, εκτόσ από τθν περιοχι των απαραίτθτων αρμϊν, ζτςι ϊςτε:
i.

θ κερμοκραςία επί του διαχωριςτικοφ τοιχϊματοσ του κινθτιρα, ςτο εςωτερικό του
λεωφορείου, ςτθν πλευρά του χϊρου των επιβατϊν, να μθν υπερβαίνει τουσ 45οC.

ii.

να ικανοποιείται θ επιτρεπόμενθ ςτάκμθ κορφβου, που προδιαγράφεται ςτθν παράγραφο
2.2.2. του παρόντοσ.

iii.

να μθν προκαλείται υπερκζρμανςθ του κινθτιρα.

4.1.4.Σφςτθμα Ψφξθσ Κινθτιρα
Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του κινθτιρα, για εγκατάςταςθ ςε αςτικό λεωφορείο και
λειτουργία ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν
παράγραφο 2.2.1 του παρόντοσ τεφχουσ.
4.1.5.Λίπανςθ Κινθτιρα
Ο καταςκευαςτισ κα ορίςει τισ ακριβείσ προδιαγραφζσ των λιπαντικϊν του κινθτιρα, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ

των

EuropeanAutomobileManufacturer'sAssociation

(ACEA)

ι/και

AmericanPetroleumInstitute (API).
Διάταξθ με αυτόματο ςφςτθμα ςυμπλιρωςθσ λιπαντικοφ του κινθτιρα δεν είναι αποδεκτι, διότι αυξάνει
τον κίνδυνο διαρροισ.
Το διάςτθμα αναλίπανςθσ του κινθτιρα κα κακοριςκεί από τον καταςκευαςτι, για εγκατάςταςθ ςε αςτικό
λεωφορείο και λειτουργία ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτθν παράγραφο 2.2.1 του παρόντοσ.
4.2.Σφςτθμα Τροφοδοςίασ και Δεξαμενι Καυςίμου – Σφςτθμα Αποκικευςθσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECER 34
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ δεξαμενι υγροφ καυςίμου αυτοφ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UNECE R 34.
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Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με μία ι δφο ςυγκοινωνοφςεσ δεξαμενζσ καυςίμου, κατάλλθλθσ
αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ.
Θ διάταξθ τθσ δεξαμενισ κα φζρει ςτόμιο ςτθ δεξιά πλευρά του λεωφορείου, για γριγορθ πλιρωςθ του
δοχείου καυςίμων, με πϊμα ταχείασ ςφνδεςθσ και αλυςίδα πρόςδεςθσ.
Το ςτόμιο κα βρίςκεται ςε ικανι απόςταςθ από τον κινθτιρα, τθν εξάτμιςθ, κακϊσ και ςε απόςταςθ,
τουλάχιςτον, 250 mm από τθν πλθςιζςτερθ παρειά τθσ εγγφτερθσ προσ αυτό κφρασ. Δε κα προεξζχει από
τθν επιφάνεια του λεωφορείου και κα καλφπτεται από κυρίδα δφο νεκρϊν ςθμείων.
Οπτικι ζνδειξθ ςτον πίνακα οργάνων του οδθγοφ κα παρζχεται ςε περίπτωςθ που θ κυρίδα κάλυψθσ του
ςτομίου πλιρωςθσ καυςίμου παραμείνει ανοικτι.
Το ςφςτθμα αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που τροφοδοτεί τον θλεκτροκινθτιρα κα αποτελείται από
ςυςτοιχία μπαταριϊν ιόντων λικίου 600V DC, που κα ελζγχεται από θλεκτρονικι μονάδα διαχείριςθσ, ενϊ
κα φζρει ανεξάρτθτο ςφςτθμα κζρμανςθσ-ψφξθσ για τθ λειτουργία του ςτο βζλτιςτο κερμοκραςιακό εφροσ.
Ελάχιςτθ Αυτονομία Οχιματοσ: 400 km ςε κφκλο SORT1 ι 2.
4.3.Μετάδοςθ Κίνθςθσ
4.3.1.Κιβϊτιο Ταχυτιτων
Κιβϊτιο τουλάχιςτον δϊδεκα ταχυτιτων αυτoματοποιθμζνθσ λειτουργίασ με δυνατότθτα επιλογισ από τον
οδθγό αυτόματθσ ι μθχανικισ (manual) λειτουργίασ. Θ λειτουργία επιβράδυνςθσ (retardation) κα
επιτυγχάνεται μζςω του θλεκτροκινθτιρα, ο οποίοσ παρεμβάλλεται του κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ και
του κιβωτίου.
Αυτόματοσ ζλεγχοσ του ςυγκροτιματοσ από αυτόνομθ θλεκτρονικι μονάδα.
4.3.2.Άξονεσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+.
Οι άξονεσ των λεωφορείων κα απαιτοφν περιοριςμζνθ ςυντιρθςθ και εφκολθ αντικατάςταςθ των
εξαρτθμάτων τουσ. Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτον άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ (driveshaft), αυτόσ δεν κα
χρειάηεται ςυντιρθςθ (maintenancefree) και κα αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.
Θ κατανομι φορτίων μεταξφ των αξόνων του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
4.3.3.Κφκλοσ Στροφισ
Διάμετροσ μζγιςτου κφκλου ςτροφισ ≤ 22m, ςφμφωνα με *7+.
4.3.4.Γωνία οπίςκιου-εμπρόςκιου προβόλου
Γωνία οπίςκιου / εμπρόςκιου προβόλου ≥6 ο.
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4.4.Σφςτθμα Ρεπιεςμζνου Αζρα
4.4.1.Αεροςυμπιεςτισ

Ο αεροςυμπιεςτισ κα τοποκετείται ςε εφκολα προςβάςιμθ κζςθ. Το ςτόμιο αναρρόφθςισ του κα
βρίςκεται ςε απόςταςθ από περιοχζσ με εκπομπζσ ατμϊν λιπαντικϊν και ρυπογόνεσ εςτίεσ. Θ παροχι του
αεροςυμπιεςτι κα εξαςφαλίηει τθν πλιρωςθ των αεροφυλακίων, από κενό, ςε χρόνο ζωσ 6min.
Ο αεροςυμπιεςτισ κα φζρει ξθραντιρα και διαχωριςτι ςυμπυκνωμάτων, που κα πρζπει να εξαερϊνεται
ςτα, οριηόμενα από τον καταςκευαςτι, διαςτιματα.
4.4.2.Αεροφυλάκια
Τα αεροφυλάκια του πεπιεςμζνου αζρα κα είναι πιςτοποιθμζνα, αντιςκωριακισ καταςκευισ, κατά
προτίμθςθ από ανοξείδωτο χάλυβα ι αλουμίνιο, και κα φζρουν βαλβίδα αποςτράγγιςθσ.
4.4.3.Σωλθνϊςεισ ςυςτιματοσ πζδθςθσ
Οι ςωλθνϊςεισ κα ςτακεροποιοφνται, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ δθμιουργία
οξειδϊςεων. Οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων με τισ μονάδεσ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ κα είναι ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ του προτφπου ISO 6786.
4.4.4.Αναμονζσ
Στο κφκλωμα του πεπιεςμζνου αζρα κα τοποκετοφνται τυποποιθμζνεσ αναμονζσ πλιρωςθσ, λιψθσ, κακϊσ
και για τον ζλεγχο λειτουργίασ και τθ διάγνωςθ βλαβϊν του ςυςτιματοσ.
Οι αναμονζσ ελζγχου και πλιρωςθσ κα βρίςκονται ςτο εμπρόςκιο μζροσ του λεωφορείου.
4.5.Τροχοί
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: ΕΚ 1222/2009
4.5.1.Ηάντεσ
Οι τροχοί κα είναι εφοδιαςμζνοι με διςκοειδείσ ηάντεσ.
4.5.2.Ελαςτικά
Τα ελαςτικά κα ζχουν δομι ακτινωτι (Radial), κα είναι χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), διαςτάςεων 275/70
R22.5, ενιαίασ περιόδου λειτουργίασ και χριςθ ειδικά για αςτικά λεωφορεία (αςτικό περιβάλλον). Πλοι οι
τροχοί κα είναι ηυγοςτακμιςμζνοι. Οι τροχοί των κινθτιριων αξόνων κα είναι δίδυμοι. Το λεωφορείο κα
παραδίδεται με εφεδρικό τροχό. Στουσ κινθτιριουσ τροχοφσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκετιςεωσ
αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων.
Τα ελαςτικά κα διακζτουν ενιςχυμζνα πλευρικά τοιχϊματα κατάλλθλθσ μορφισ (γόμα πάχουσ τουλάχιςτον
3,5mm), ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι τουσ ςε καταπόνθςθ πλάγιων δυνάμεων. Το εν λόγω τεχνικό
χαρακτθριςτικό κα δθλϊνεται - τεκμθριϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά των υποψθφίων προμθκευτϊν, κα
προκφπτει με ςαφινεια από το υποβαλλόμενο τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι και κα δθλϊνεται ο
τρόποσ αναγνϊριςθσ του.
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Θα τθρείται ο ΕΚ 1222/2009, ο οποίοσ αφορά ςτθν ενεργειακι ετικζτα των ελαςτικϊν. Οι ςθμάνςεισ που
προβλζπονται ςτον κανονιςμό, αφοροφν ςτθ μζτρθςθ τθσ πρόςφυςθσ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ, τθ μζτρθςθ τθσ
ενεργειακισ αποτελεςματικότθτασ - κατανάλωςθσ καυςίμων, κακϊσ και τθ μζτρθςθ του κορφβου κφλιςθσ.
Αποδεκτζσ γίνονται οι εξισ κατθγορίεσ ενεργειακισ ετικζτασ των ελαςτικϊν:


Κατθγορία C ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν πρόςφυςθ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ



Κατθγορία D ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν ενεργειακι αποτελεςματικότθτα - κατανάλωςθ καυςίμων.



Στάκμθ του κορφβου κφλιςθσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΚ/1222/2009 και τον Κανονιςμό *3+.

4.6.Σφςτθμα υμοφλκθςθσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: ΕΕ 1005/2010.
Τα λεωφορεία κα ζχουν ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα ρυμοφλκθςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό ΕΕ 1005/2010.
Τα λεωφορεία κα φζρουν άγκιςτρα ζλξθσ, εμπρόσ και πίςω.
4.7.Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECE R10 περί ηλεκτρομαγνητικήσ ςυμβατότητασ.
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτά του, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό UN/ECE R10.
Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ και ο θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ του λεωφορείου δε κα
αλλθλοεπθρεάηονται ςτθ λειτουργία τουσ, ακόμθ, και ςε περίπτωςθ άμεςθσ γειτνίαςθσ. Θ ςυμπεριφορά
του ςυνόλου του λεωφορείου, όπωσ και αυτι του θλεκτρικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ του κα είναι
ουδζτερθ.
4.8.Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER48&UN/ECER100.
4.8.1.Γενικά Χαρακτθριςτικά Εγκατάςταςθσ
Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ των λεωφορείων κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ UN/ECE R 48 και του
Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ).
Τα εξαρτιματα τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα φζρουν τθν ζνδειξθ ζγκριςθσ CE. Θ θλεκτρολογικι
εγκατάςταςθ κα είναι ςφμφωνθ με τθν τεχνολογία Multiplex ι CANBUS ι ιςοδφναμθσ, και κα ζχει πλιρεσ
ςφςτθμα ελζγχου και προςταςίασ. Οι καλωδιϊςεισ κα είναι ανκεκτικζσ ςε κερμοκραςία λειτουργίασ
τουλάχιςτον 70οC και ςφμφωνεσ με το πρότυπο ISO 6722.
4.8.2. Σφςτθμα Ελζγχου Θλεκτρικισ Ρρόωςθσ
Ο ςκοπόσ του ςυςτιματοσ ελζγχου θλεκτρικισ πρόωςθσ είναι να κακορίηει τθν κατάλλθλθ ροπι, ταχφτθτα
και τάςθ, ανάλογα με το φορτίο από τθ μονάδα ελζγχου κινθτιρα και τθ μονάδα ελζγχου του κιβωτίου.
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Το ςφςτθμα κα αποτελείται από τα ακόλουκα κφρια ςυςτατικά:


Θλεκτρικόσ κινθτιρασ πρόωςθσ



Θλεκτρονικόσ μετατροπζασ ιςχφοσ DC / AC



Θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου

O θλεκτρικόσ κινθτιρασ κα είναι τοποκετθμζνοσ μεταξφ του ςυμπλζκτθ και του κιβωτίου ταχυτιτων και κα
επιτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: εκκινθτισ (μίηα), εναλλάκτθσ (δυναμό), επιβραδυντισ (retarder) και
θλεκτρικόσ κινθτιρασ.
Ο μετατροπζασ ιςχφοσ DC / AC κα μετατρζπει τθν υψθλι τάςθ 600 V DC του ςυςτιματοσ αποκικευςθσ
ενζργειασ ςε τάςθ 600 V AC θ οποία τροφοδοτεί τον θλεκτροκινθτιρα πρόωςθσ. Αυτό επιτρζπει τθν
εφαρμογι τόςο αρνθτικισ όςο και κετικισ ροπισ ςτον άξονα ειςόδου του κιβωτίου ταχυτιτων.
Τζλοσ, θ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου μπορεί να είναι ενςωματωμζνθ ςτον μετατροπζα ιςχφοσ και ελζγχει
τθ λειτουργία όλων των υβριδικϊν εξαρτθμάτων, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ομαλι τουσ λειτουργία ςε
ςυνεργαςία με τον κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ.
4.8.3. Σφςτθμα Αποκικευςθσ Ενζργειασ – Συςςωρευτζσ Κίνθςθσ
Το ςφςτθμα αποκικευςθσ ενζργειασ κα αποτελείται από μια ςυςτοιχία μπαταριϊν ιόντων λικίου
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 8kWh. Θα πρζπει να είναι ικανό να παρζχει ιςχφ εκφόρτιςθσ τουλάχιςτον 120
kW και να λαμβάνει 90 kW ιςχφ φόρτιςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να διακζτει εςωτερικοφσ διακόπτεσ αποκοπισ
κυκλϊματοσ, ϊςτε να μπορεί να απομονωκεί από το ςφςτθμα θλεκτρικισ πρόωςθσ ςε περίπτωςθ εκτάκτου
κλειςίματοσ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ, ςε περίπτωςθ ςοβαρισ βλάβθσ ι διακοπισ του κυκλϊματοσ
αςφαλείασ διαςφνδεςθσ (βλ. παράγραφο 4.8.5).
Το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ κα πρζπει να γίνεται μζςω θλεκτρονικισ μονάδασ ελζγχου που κα
επικοινωνεί με τθν θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου των υβριδικϊν εξαρτθμάτων.
Τζλοσ, το βάροσ τουσ δε κα πρζπει να υπερβαίνει τα 250 kg, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται το απόβαρο του
οχιματοσ.
4.8.4.Συςςωρευτζσ Χαμθλισ Τάςθσ
Οι ςυςςωρευτζσ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+, όπωσ αναγράφονται ςτον
πίνακα:
Πίνακασ 4: Πλήθοσ και Χαρακτηριςτικά Συςςωρευτών
Ρλικοσ

2

Χαρακτθριςτικά
Σφποσ

Κλειςτόσ (maintenance free)

Ονομαςτική τάςη

12 V

Χωρητικότητα

225Ah
120

Πρότυπα καταςκευήσ
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Οι ςυςςωρευτζσ, κα τοποκετοφνται, πάνω ςε ςυρόμενο ι περιςτρεφόμενο φορείο, προςτατευμζνοι και
ευπρόςιτοι, ςε ξεχωριςτό αεριηόμενο διαμζριςμα, με οπι απορροισ, θ οποία κα διαςφαλίηει ότι, ακόμθ,
και ςτθν περίπτωςθ διαρροισ θλεκτρολφτθ δεν κα προκαλείται βλάβθ ςε άλλο εξάρτθμα του οχιματοσ. Οι
ςυςςωρευτζσ κα φζρουν κεντρικό χειροκίνθτο ι αυτόματο διακόπτθ προςταςίασ (batterycutoffswitch). Οι
ακροδζκτεσ των ςυςςωρευτϊν κα είναι ομοιόμορφοι.
4.8.5.Γενικόσ Ρίνακασ
Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα διακρίνεται ςε 2 κατθγορίεσ - Ωαμθλισ Τάςθσ DC (24V DC) και Υψθλισ
Τάςθσ (600V DC).
Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ και θ καλωδίωςθ του πίνακα κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Οι καλωδιϊςεισ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα ςυγκεντρϊνονται ςε γενικό θλεκτρικό πίνακα, με τθ
μορφι δζςμθσ. Ο πίνακασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν εμπρόςκια περιοχι του λεωφορείου, κα φζρει
αςφαλιηόμενθ κυρίδα και κα είναι ςτεγανόσ.
Οι δζςμεσ των καλωδίων κα προςτατεφονται, ςε όλο το μικοσ τουσ, με μονωτικό ςωλινα ι κα είναι
εγκιβωτιςμζνεσ ςε κανάλια. Τα καλϊδια κα καταλιγουν ςε τυποποιθμζνουσ ακροδζκτεσ ι ςε πολλαπλά
τυποποιθμζνα βφςματα, και κα φζρουν αρίκμθςθ ι άλλθ ζνδειξθ, που κα αντιςτοιχεί ςτα θλεκτρολογικά
ςχζδια του λεωφορείου. Τα βφςματα και οι ακροδζκτεσ κα προςτατεφονται από τθν υγραςία.
Οι καλωδιϊςεισ, που καταλιγουν ςε ορκοςτάτεσ, ι διζρχονται από περιοχζσ μθχανικϊν/κερμικϊν
καταπονιςεων κα φζρουν πρόςκετθ μόνωςθ. Μθχανιςμοί, ςτοιχεία τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ,
παρελκόμενα, που απαιτοφν γείωςθ, κα φζρουν τον κατάλλθλο ακροδζκτθ.
Θλεκτρικά ι θλεκτρονικά ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ κα ομαδοποιοφνται κατά ςυγγενικζσ λειτουργίεσ και
κα τοποκετοφνται, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ και θ αντικατάςταςι τουσ.
Οι καλωδιϊςεισ κα τοποκετοφνται ςτο εςωτερικό του λεωφορείου, κατά προτίμθςθ ςτθν οροφι του.
Καλωδιϊςεισ, διακόπτεσ, αιςκθτιρια όργανα και άλλα θλεκτρολογικά ςτοιχεία, που βρίςκονται κάτω από
το δάπεδο, κα προςτατεφονται από μθχανικζσ, κερμικζσ καταπονιςεισ και τθ ρφπανςθ ενϊ κα να είναι,
κατά το δυνατόν, επιςκζψιμα από το εςωτερικό του λεωφορείου.
Ειδικότερα, όλα τα καλϊδια, οι ςυνδζςεισ και αςφάλειεσ του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ πρόωςθσ κα πρζπει
να ςυγκεντρϊνονται ςε ξεχωριςτό θλεκτρολογικό πίνακα υψθλισ τάςθσ. Ο πίνακασ αυτόσ πρζπει να
διακζτει ξεχωριςτό ςφςτθμα αςφάλιςθσ και αποκλειςμοφ πρόςβαςθσ από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα (βλ.
παρακάτω).
Τζλοσ, όλο το υβριδικό όχθμα κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα κλειδϊματοσ αςφαλείασ από επικίνδυνθ
τάςθ. Σκοπόσ του ςυςτιματοσ είναι να αποφευχκοφν κίνδυνοι θλεκτρικοφ τόξου και θλεκτροπλθξίασ όταν
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το ςφςτθμα υψθλισ τάςθσ είναι ενεργό. Το ςφςτθμα κλειδϊματοσ πρζπει να ζχει ςε διαρκι θλεκτρικι
διαςφνδεςθ (μζςω ανεξάρτθτου κυκλϊματοσ) όλα τα καλϊδια, ςυνδετιρεσ και καπάκια εξαρτθμάτων όπου
υπάρχει επικίνδυνθ υψθλι τάςθ, ϊςτε αν αυτι θ διαςφνδεςθ διακοπεί, τότε να αποςυνδζεται αυτόματα θ
ςυςτοιχία μπαταριϊν εντόσ 200 ms (χιλιοςτϊν του δευτερολζπτου) κατά μζγιςτο.
4.8.6. Σφςτθμα Ψφξθσ Υβριδικϊν Εξαρτθμάτων
Το λεωφορείο κα διακζτει ανεξάρτθτο ςφςτθμα ψφξθσ που κα καλφπτει όλεσ τισ βαςικζσ μονάδεσ υψθλισ
τάςθσ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ, δθλ. θλεκτροκινθτιρασ, μετατροπζασ DC/AC, μετατροπζασ DC/DC και
αεροςυμπιεςτισ. Το ςφςτθμα αυτό κα είναι ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι των
υβριδικϊν εξαρτθμάτων για εγκατάςταςθ ςε αςτικό λεωφορείο και λειτουργία ςτισ περιβαλλοντικζσ
ςυνκικεσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθνπαράγραφο 2.2.1 του παρόντοσ.
4.8.7.Εξωτερικόσ Φωτιςμόσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και φωτεινισ
ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE R 48.
Τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα εξωτερικοφ φωτιςμοφ και ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.). Επιπλζον, κα φζρουν φϊτα ομίχλθσ εμπρόσ, ενςωματωμζνα ςτον
προφυλακτιρα, περιμετρικό φωτιςμό και ςφςτθμα φανοφ - δείκτθ πορείασ ςτο άνω μζροσ τθσ πίςω
πλευράσ τουσ.
4.9.Απόδοςθ Συςτιματοσ Κλιματιςμοφ
4.9.1.Κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι
Ελάχιςτθ Συνολικι Ϊυκτικι Απόδοςθ: 30kW
Ελάχιςτθ Συνολικι Θερμαντικι Απόδοςθ: 15kW
4.9.2.Συνολικι Θερμαντικι Απόδοςθ
Ελάχιςτθ Συνολικι Θερμαντικι Απόδοςθ: 35kW (ςφνολο ςυςτθμάτων κζρμανςθσ)

AA. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

1.Ζγκριςθ ΕΕ Τφπου (Ευρωπαϊκι Ζγκριςθ Τφπου) του Οχιματοσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
858/2018(ι τθν Οδθγία 2007/46/ΕΚ για εγκρίςεισ λθφκείςεσ ζωσ τθν 31θΑυγοφςτου 2020) ι αίτθςθ
για ζγκριςθ τφπου ΕΕ
2.Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι λεωφορείου ΙSO 9001
3.Ριςτοποιθτικό προςφζροντοσ, εφόςον υφίςταται,προμθκευτι ISO9001
4.Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι λεωφορείου ΙSO 14001
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•Γενικά χαρακτθριςτικά του λεωφορείου.
•Ωαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων – ςυνιςτωςϊν του λεωφορείου.
•Διαδικαςίαεγκατάςταςθσςυςτθμάτωντθλεματικισκαιαυτόματου

ςυςτιματοσ

ςυλλογισ

κομίςτρου.
•Ωρονοδιάγραμμα και διαδικαςία μεταφοράσ καιπαράδοςθσ λεωφορείωνςφμφωνα με το
προτεινόμενο από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο κεφάλαιο 6.1.4τθσ Διακιρυξθσ.
•Ρροςφερόμενεσ εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ.
•Ενδεικτικό πρόγραμμαςυντιρθςθσ τόςο κατά τθ διάρκεια καλισ λειτουργίασ, όςο και μετζπειτα.
•Διαδικαςίεστεχνικισυποςτιριξθσ,παράδοςθσκαιπρομικειασανταλλακτικϊντου λεωφορείου.
•Διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ.
6.Σχζδια, ςε κλίμακα 1:20:
•Γενικισ διάταξθσ.
•Εμπρόςκιασ, οπίςκιασ, δεξιάσ και αριςτερισ πλάγιασ όψθσ
•Διαμικθσ τομι, κατά μικοσ όλου του λεωφορείου, ςτο μζςο του πλάτουσ του
•Εγκάρςιεσ τομζσ, κακϋόλο το μικοσ τουσ, ςε όλουσ τουσ άξονεσ του λεωφορείου
•Εγκάρςια τομι, ςε όλο το πλάτοσ του λεωφορείου, ςτο ςθμείο του μζγιςτου εςωτερικοφ φψουσ
του οχιματοσ.
9.Υπογεγραμμζνο καιςφραγιςμζνο φφλλο ελζγχου ςυμμόρφωςθσ (υπζχεικζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ)με
τααπαιτοφμεναχαρακτθριςτικάκαιτισελάχιςτεστιμζστωντεχνικϊνπροδιαγραφϊντουςυνόλου
τουλεωφορείου και των ςυςτθμάτων/ ςυνιςτωςϊν αυτοφ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
ΡαραρτιματοσVIII.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

2.1.

Στάκμθ κορφβου ςτο εξωτερικό του λεωφορείου
10.Υπεφκυνθ Διλωςθ γιαΖγκριςθ τφπου για εκπομπζσκορφβου ςφμφωνα

με τον κανονιςμό

UN/ECER 51.

2.2.

Τφποσ λεωφορείου
11.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουΟχιματοσςεό,τιαφοράτθγενικικαταςκευιτου,ςφμφωνα
τον κανονιςμό UNECE–107.
123
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2.3.

Κατανομι Φορτίων μεταξφ τωνΑξόνων
12. Ψφλλο υπολογιςμοφ τθσ κατανομισ των φορτίων ςε κάκε άξονατου λεωφορείου

2.4.

Αυτοφερόμενθ Καταςκευι και Αμάξωμα
13.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου του λεωφορείου, ςε ό,τι αφορά ςτθν υπερκαταςκευι του,
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 66.
14.Βεβαίωςθκαταςκευαςτιγιατθναντιδιαβρωτικιπροςταςία(καταςκευιαπόανοξείδωτοχάλυβα
κατά ΕΝ 1.4003 ιΔιεργαςία Καταφϊρεςθσ (KTL)).
15.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου, ςφμφωναμετον κανονιςμό UN/ECER 118 ι υποβολι
ΡιςτοποιθτικοφISO 3795 ι DIN 75200 για τα υλικά τθσ εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ, ςε
ό,τι αφορά τθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ.
16.Βεβαίωςθ καταςκευαςτι ότι θ αυτοφερόμενθ καταςκευι είναι λεωφορειακοφ τφπου.

2.5.

Εςωτερικι Διαμόρφωςθ Λεωφορείου
17.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουτωνκακιςμάτωντωνεπιβατϊν,ςεό,τιαφοράςτθν
ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
18.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου, ςφμφωναμετον κανονιςμό UN/ECER 118 ι υποβολι
ΡιςτοποιθτικοφISO3795ιDIN75200υλικϊνεςωτερικισδιακόςμθςθσ,ςεό,τιαφοράςτθςυμπεριφοράτ
ουσ κατάτθν καφςθ.

2.6.

Ραράκυρα
19.

ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπου,ςεό,τιαφορά

ςταυλικάκαιςτθντοποκζτθςθτων

υαλοπινάκων αςφαλείασ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 43.

2.7.

Κλιματιςμόσ
20.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμόUN/ECER 122.
21.Ψυλλάδιο αναλυτικϊν

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι τθσκλιματιςτικισ

ςυςκευισκαι πιςτοποιθτικό απόδοςισ τθσ.
22.Ψυλλάδια καταςκευαςτι κερμαντικϊν ςωμάτων.

2.8.

Κινθτιρασ και παρελκόμενα αυτοφ
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ιςχφουςατεχνολογία EUROVI.
24.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER
85, ςε ό,τι αφορά ςτθ μζτρθςθ τθσ κακαρισ ιςχφοσ του.
25.Ριςτοποιθτικό για τθν κατανάλωςθ καυςίμου του λεωφορείου ςε κφκλο SORT 1 ι 2από
Ευρωπαϊκό Εργαςτιριο Δοκιμϊν.
26.Διαγράμματαροπισ,ιςχφοσκαιειδικισκατανάλωςθσκαυςίμου,ςεςυνάρτθςθμε

τοναρικμότων

ςτροφϊντου κινθτιρα ανά λεπτό (rpm).

2.9.

Σφςτθμα Τροφοδοςίασ και Δεξαμενι Καυςίμου
27.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου Δεξαμενισ Καυςίμου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–
R 34.

2.10.

Κιβϊτιο Ταχυτιτων
28.Διαγράμματα ροπισ, ιςχφοσ, γωνιακισ ταχφτθτασ (rpm) ςε κάκε ςχζςθ μετάδοςθσ.

2.11.

Σφςτθμα Διεφκυνςθσ-Τροχοί-Άξονεσ
29.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΣυςτιματοσΔιεφκυνςθσςφμφωναμετονκανονιςμό UNECE–R
79.
30.Ψυλλάδιοτουκαταςκευαςτιτωνπροςφερόμενωνελαςτικϊν με τιστεχνικζσπροδιαγραφζσ τουσ
(TechnicalDataSheet).

2.12.

Συςτιματα Ρζδθςθσ
31.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου Συςτθμάτων Ρζδθςθσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UNECE– R 13.

2.13.

Σφςτθμα υμοφλκθςθσ
32.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα ρυμοφλκθςθσ, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό ΕΕ 1005/2010.

2.14.

Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα
33.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου του λεωφορείου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι
ςυμβατότθτά του, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 10
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2.15.

Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ
34.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ
ενδείξεισχειροκίνθτωνχειριςτθρίων,ενδεικτικϊνλυχνιϊνκαιδεικτϊνςφμφωναμετονκανονιςμόUNECE
–R 121.
35.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτον εξοπλιςμό ταχυμζτρου καιτθν
εγκατάςταςι του ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 39.
36.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και
φωτεινισ ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 48.

2.16.

Διαμζριςμα Οδθγοφ
37.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου κακίςματοσ οδθγοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECE
R 17.
38.Υπεφκυνθ

Διλωςθ

για

Ζγκριςθ

τφπου

κακίςματοσοδθγοφ,

ςε

ό,τι

αφοράςτθ

ςυμπεριφορά,κατάτθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
39.Ριςτοποιθτικό ι Υπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι για πλιρωςθ των απαιτιςεων του ΙSO 16121
για τθν εργονομία του διαμερίςματοσ του οδθγοφ
40.ΥπεφκυνθΔιλωςθκαταςκευαςτιγιατθνΙκανοποίθςθΣυςτάςεων(προαιρετικϊν)γιατθν εργονομία
του διαμερίςματοσ του οδθγοφ (EBSF ι VDV234).

2.17.

Συςτιματα Ζμμεςθσ Πραςθσ (Kάτοπτρα-Κάμερεσ)
41.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων (ςυςκευϊν)
ζμμεςθσ όραςθσ δυνάμειτου κανονιςμοφ UNECE–R 46.
42.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςυςτθμάτων(ςυςκευϊν) ζμμεςθσόραςθσ ςφμφωναμε τον
κανονιςμό αρικ. UNECE–R 46.

2.18.

Ρρόςκετεσ Απαιτιςεισ Αςφαλείασ
43.Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου ψθφιακοφ ταχογράφου, ςφμφωναμε τον κανονιςμό ΕΕ 165/2014.
44.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπουςυςτιματοσ ι ςυςκευισ περιοριςμοφτθσ ταχφτθτασ (SLD),
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 89.

2.19.

Εργονομία Λεωφορείου
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οδιγθςθ,

τουσ επιβάτεσ, τθν ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι του (ζωσ 10 ςελίδεσ).

2.20.

Θλεκτροκινθτιρασκαι παρελκόμενα αυτοφ
46. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου Θλεκτρικοφ Συςτιματοσ Κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECER 100.
47. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER
85, ςε ό,τι αφορά ςτθ μζτρθςθ τθσ κακαρισ ιςχφοσ του.
48. Διαγράμματα ροπισ, ιςχφοσ ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των ςτροφϊν του κινθτιρα ανά
λεπτό
(rpm).

2.21.

Σφςτθμα αποκικευςθσ ενζργειασ - Συςςωρευτζσ Κίνθςθσ
49. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 100.02
50. Ριςτοποιθτικό από πιςτοποιθμζνο φορζα, τθσ ονομαςτικισ ενεργειακισ χωρθτικότθτασ, ςε
kWh
και διλωςθ καταςκευαςτι τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ, ςε kW των ςυςςωρευτϊν.
51. Ψυλλάδιο του καταςκευαςτι των ςυςςωρευτϊν, με τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τουσ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

1.

Επίβλεψθ Καταςκευισ και Ραραλαβι των Λεωφορείων

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςειζνα πρότυπο λεωφορείο
(δείγμα)
ΘΑνακζτουςαΑρχικαδιενεργιςει,ςτισεγκαταςτάςειστουαναδόχου,ποιοτικόζλεγχοτουπαραπάνω
λεωφορείου, ζτςι ϊςτε θ καταςκευι του να πλθροί τισ προδιαγραφζσ του, ςε δφο, τουλάχιςτον, ςτάδια,
όπωσ παρακάτω:
- κατά τθν ολοκλιρωςθτθσαυτοφερόμενθσκαταςκευιστουλεωφορείου,πριντθδιαδικαςία τθσ
αντιςκωριακισ προςταςίασ, εφόςον αυτι εφαρμόηεται, και βαφισ,
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δοκιμισ τθσ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ.
Κατάτθδιάρκειατθσπαραγωγιστουπρότυπουλεωφορείου,θΑνακζτουςαΑρχιδιατθρείτοδικαίωματθσ
διενζργειασ ποιοτικοφ ελζγχου, και ςε οποιοδιποτε άλλο ςτάδιο κρίνει απαραίτθτο, με τθν αποςτολι ςτο
εργοςτάςιο ζωσ δφο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν τθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι, διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ καταςκευισ των υπόλοιπων λεωφορείων ςτθ
γραμμι παραγωγισ τουσ.
Θ προςωρινι παραλαβι των λεωφορείων κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ των Ψορζων Λειτουργίασ.

2.

Απαιτιςεισ Υλικϊν, Συγκροτθμάτων και Ραρελκομζνων

Ταπαραδοτζαλεωφορείακαπρζπειναείναικαταςκευαςτικάκαιλειτουργικάαπολφτωσόμοια.Τα
χρθςιμοποιοφμενα,ςεαυτά,υλικάκαταςκευισ,ςυγκροτιματα,παρελκόμενα,εξαρτιματα,χειριςτιρια,
τυποποιθμζναυλικάκλπ.πρζπειναείναιτουιδίουτφπου,καταςκευαςτικάκαιλειτουργικά,απολφτωσ
όμοια και του ίδιου καταςκευαςτι. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ναχρθςιμοποιιςει μόνονεκείνα τα
εξαρτιματαάλλωνυπο-προμθκευτϊνιυπο-καταςκευαςτϊν,ταοποίαείναιδυνατόνναβρεκοφνωσ
γνιςια ανταλλακτικά ςτθν ελεφκερθ αγορά.

3.

Ρροςκόμιςθ Εγκρίςεων Τφπου Συςτθμάτων-Συνιςτωςϊν του Λεωφορείου

O ανάδοχοσ προμθκευτισ, κα πρζπει να προςκομίςει, εντόσ ςαράνταπζντε (45) θμερϊν από τθν
ανάκεςθόλεσ τισ εγκρίςεισ τφπου των ςυςτθμάτων-ςυνιςτωςϊν του λεωφορείου, γιατισ οποίεσ υπζβαλε
Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτο ςτάδιο των προςφορϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα εκπίπτει θ εγγυθτικι
επιςτολι του και κα γίνεται πρόςκλθςθ ανάκεςθσ ςτον δεφτερο μειοδότθ του διαγωνιςμοφ.

4.

Ζγκριςθ Τφπου του Λεωφορείου από τθν Ελλάδα

Oανάδοχοσπρομθκευτισ,καπρζπεινακατακζςει,μετθνπαράδοςθ,ζγκριςθτφπουτουλεωφορείου,από
Ελλάδα, από το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν.

5.

Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ Ραραγωγισ
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Κάκε λεωφορείο που παραδίδεται,κα ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ Ραραγωγισ
(ConformityofProduction). Οι διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγωγισ καπλθροφντισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.

6.

Ριςτοποιθτικό προζλευςθσ των προςφερόμενων τελικϊν προϊόντων

ΟΑνάδοχοσπ ρ ο μ θ κ ε υ τ ι σ κα προςκομίςειτισ παρακάτω Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ:
Εφόςονοπροςφζρωνκαταςκευάηειοίδιοστοτελικόπροϊόν(λεωφορεία), κα υποβάλλει:


ΥπεφκυνθΔιλωςθςτθνοποίακαδθλϊνειτθνεπιχειρθματικιμονάδαςτθνοποίακακαταςκευάςει

το

προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα
υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εφόςονοπροςφζρωνδενκακαταςκευάςειοίδιοστοτελικόπροϊόν,ςεδικιτουεπιχειρθματικιμονάδα,

ςτθν

προςφορά του δθλϊνει τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο
προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ ςτθν προςφορά του πρζπει να επιςυνάψει και:


ΥπεφκυνθΔιλωςθςτθνοποίακαδθλϊνειτθνεπιχειρθματικιμονάδαςτθνοποίακα

καταςκευαςτείτο

προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.


ΥπεφκυνθΔιλωςθςτθνοποίακαδθλϊνειότι,θκαταςκευιτουτελικοφπροϊόντοσκαγίνειαπότθν
επιχείρθςθςτθνοποίαανικειιθοποίαεκμεταλλεφεταιολικάιμερικάτθμονάδακαταςκευιστουτελικοφ
προϊόντοσκαιότιονόμιμοσεκπρόςωποστθσεπιχείρθςθσαυτισιοεπίςθμοσαντιπρόςωπόστθσζχει
αποδεχκείζναντίτου(τουπροςφζροντα)τθνεκτζλεςθτθσςυγκεκριμζνθσπρομικειασ,ςεπερίπτωςθ
κατακφρωςισ τθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι.



Υπεφκυνθ Διλωςθ/Κατάλογο ςτον οποίο ο καταςκευαςτισ του λεωφορείου κα πρζπει να ζχει
διακζςει ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν τελευταία πενταετία ζωσ τθν θμζρα του
διαγωνιςμοφ, ςαράντα (40) τουλάχιςτον αςτικά λεωφορεία 12m, με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με
τα προςφερόμενα αςτικά λεωφορεία, ςε οργανιςμοφσ-εταιρείεσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν. Ϋσ
παρεμφερι, νοοφνται απλά λεωφορεία χαμθλοφ δαπζδου («χαμθλοδάπεδα») (ςφμφωνα με τον
οριςμό του *7+), με τεχνολογία υβριδικισ λειτουργίασ EURO VI, ιδίων διαςτάςεων, με ιδίου τφπου
και αντίςτοιχθσ ιςχφοσ κινθτιρα, με ιδίου τφπου ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ πρόωςθσ (κινθτιρα κιβωτίου ταχυτιτων - διαφορικοφ) και ιδίασ γενιάσ ςυςτιματα ελζγχου πζδθςθσ/ανάρτθςθσ.

Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

7.

Εναρμόνιςθ Ρροδιαγραφϊν
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Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα λεωφορεία, αφοφ λάβει υπόψθ τθν πλιρθ εναρμόνιςθ
τωνπροδιαγραφϊντουσμετισόποιεσνομοκετικζσμεταβολζσπροκφψουνςτθνΕλλάδα,ςτοδιάςτθμα μεταξφτθσ
θμερομθνίασυπογραφιστθσ ςφμβαςθσ καιαυτιστθσ παράδοςθστωνλεωφορείων.Θ ςυμμόρφωςθ του
αναδόχου

με

τισ

ωσ

άνω

νομοκετικζσ

μεταβολζσ

εγγράφωσςτονεκάςτοτεΨορζαΛειτουργίασ,μζςαςεεφλογο χρονικό διάςτθμα.
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΛΩΝ (12-M) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ
(CNG)
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΘ

Το παρόν κείμενο περιζχει τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτθν προμικεια απλϊν
αςτικϊν λεωφορείων 12-m ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) EUROVI.
1.1.Νομοκεςία, Κανονιςμοί και Απαιτιςεισ
Για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω Διεκνείσ, Ευρωπαϊκζσ και
Εκνικζσ οδθγίεσ, αποφάςεισ κανονιςμοί και νομοκετιματα (όπωσ ιςχφουν ςιμερα), κακϊσ και τυχόν ειδικζσ
απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν ορκι και αποδοτικι λειτουργία των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν τθσ Ακινασ και
τθσ Θεςςαλονίκθσ:
1.

Ο κανονιςμόσ (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ για τθν ζγκριςθ και τθν εποπτεία τθσ αγοράσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των
ρυμουλκουμζνων τουσ και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν
τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά, για τθν τροποποίθςθ των
κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 715/2007 και (ΕΚ) αρικ. 595/2009 και για τθν κατάργθςθ τθσ
οδθγίασ 2007/46/ΕΚ

2.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 29949/1841, που προςαρμόηει τθν Ελλθνικι Νομοκεςία
προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ, (ΨΕΚ 2112/Β/29-9-2009) και τροποποιικθκε με
τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ (ΥΑ) 29577/3167 (ΨΕΚ 2046/Β/22-8-2013), 15659/1138 (ΨΕΚ
528/Β/5-4-2011) και Οικ 3763/111 (ΨΕΚ 1163/Β/18-6-2015).

3.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ, ο οποίοσ τροποποιείται από τον κανονιςμό ΕΕ 407/2011 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ

4.

Ο προαναφερκείσ κανονιςμόσ ΕΕ 407/2011 *4+ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

5.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 595/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ (ΕUROVI)

6.

Ο κανονιςμόσ ΕΕ 1230/2012 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (αφορά ςε μάηα και διαςτάςεισ
οχθμάτων)

7.

Ο κανονιςμόσ UN/ECER 107 (αφορά ςε λεωφορεία κατθγορίασ Μ2 ι Μ3)

8.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 43281/2629 (ΨΕΚ 1659/Β/13-8-2009 - ενοποίθςθ
χορθγοφμενων εγκρίςεων τφπου λεωφορείων).

9.

Οι απαιτιςεισ του επιβατικοφ κοινοφ ςε ό,τι αφορά ςτθν άνεςθ και ελκυςτικότθτα του
αςτικοφ λεωφορείου και οι ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ ατόμων με αναπθρία (ΑμεΑ) και
υπερθλίκων επιβατϊν.

10.

Θ τοπογραφία και τα χαρακτθριςτικά του οδικοφ δικτφου, οι κλιματολογικζσ και ιδιαίτερεσ
τοπικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ κακϊσ και του νομοφ
Θεςςαλονίκθσ.
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τεχνολογιϊν προσ αυτό.
12.

Ο κανονιςμόσ UN/ECER 110r3, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, (αφορά ςε λεωφορεία που
χρθςιμοποιοφν ωσ καφςιμο ςυμπιεςμζνο φυςικό αζριο (CNG)).

Σθμειϊνεται ότι πζρα από το παραπάνω γενικό νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο, οι επιμζρουσ απαιτιςεισ
των ςθμείων *9+-*11+ προςδιορίηονται όπου αυτό είναι αναγκαίο, από κανονιςμοφσ και οδθγίεσ, οι οποίεσ
αναφζρονται εντόσ του κειμζνου των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Στο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο περιλαμβάνονται και τυχόν νζεσ, επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ και
κανονιςμοί.
1.2.Οριςμοί
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ακολουκοφνται οι παρακάτω οριςμοί:
Αςτικό Λεωφορείο:«Αςτικό» χαρακτθρίηεται το λεωφορείο, το οποίο είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο και
καταςκευαςμζνο για τθ μεταφορά κακιμενων και όρκιων επιβατϊν και το οποίο δφναται να εκτελεί αςτικι
ςυγκοινωνία. Ωαρακτθριςτικά τθσ λειτουργίασ του αςτικοφ λεωφορείου είναι οι ςυχνζσ ςτάςεισ για τθν
επιβίβαςθ και αποβίβαςθ επιβατϊν, θ χαμθλι μζςθ ταχφτθτα, θ ανάγκθ αςφαλοφσ και ταχείασ ειςόδου και
εξόδου των μεταφερομζνων επιβατϊν και θ παροχι πλθροφόρθςθσ εντόσ και εκτόσ του λεωφορείου.
Αυτοφερόμενθ

καταςκευι

(self-supportedstructure):

Αναφζρεται

ςτο

ςφνολο

πλαιςίου

και

υπερκαταςκευισ του λεωφορείου, ωσ ενιαίου και ολοκλθρωμζνου φζροντοσ χωροδικτυϊματοσ.
1.3.Γενικζσ Ραρατθριςεισ
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ιςχφουν τα παρακάτω:
i.

Θ αρίκμθςθ ςε αγκφλεσ (π.χ. *7+) αναφζρεται ςτισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ, κανονιςμοφσ,
αποφάςεισ και νομοκετιματα που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 1.1.

ii.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που δεν ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ
«προτιμθτζοσ» ι «προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ», κεωροφνται υποχρεωτικζσ.

iii.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ
«προτιμθτζοσ» ι «προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ», δεν είναι υποχρεωτικζσ, αλλά θ
εφαρμογι τουσ ςυνεπάγεται υψθλότερθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςτο
αντίςτοιχο κριτιριο αξιολόγθςθσ αυτισ.
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2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
2.1.Τφποσ Λεωφορείου

χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *1+, *2+, *3+, *4+, *5+, *6+, *7+, *8]
2.1.1.Βαςικά Χαρακτθριςτικά
Απλό αςτικό λεωφορείο κατθγορίασ Μ3, κλάςθσ Ι, νζασ καταςκευισ, παραγόμενο ςε ςειρά, με κινθτιρα
ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), χαμθλοφ δαπζδου *7+.
2.1.2.Ζγκριςθ Τφπου Οχιματοσ
O προμθκευτισ, με τθν προςφορά του, κα πρζπει να κατακζςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ζγκριςθ τφπου ΕΚ
(Ευρωπαϊκι Ζγκριςθ Τφπου) του λεωφορείου από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν *1+, ι
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2007/46/ΕΚ, για «ζγκριςθ τφπου πλιρουσ οχιματοσ ι ζγκριςθ τφπου ΕΕ που
χορθγικθκε ςε οχιματα ι ςε ςυςτιματα, καταςκευαςτικά ςτοιχεία ι χωριςτζσ τεχνικζσ μονάδεσ ζωσ τθν 31θ
Αυγοφςτου 2020» ςφμφωνα με το Άρκρο 89 «Μεταβατικζσ Διατάξεισ» τθσ *1+ -και είναι ακόμα ςε ιςχφ.
2.1.3Εμπειρία Καταςκευαςτι του Λεωφορείου
Ο καταςκευαςτισ του λεωφορείου κα πρζπει να ζχει διακζςειςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν
τελευταία πενταετία ζωσ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ, εξιντα (60) τουλάχιςτον αςτικά λεωφορεία 12m
ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με τα προςφερόμενα αςτικά
λεωφορεία, ςε οργανιςμοφσ-εταιρείεσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν. Ϋσ παρεμφερι, νοοφνται αρκρωτά
λεωφορεία χαμθλοφ δαπζδου («χαμθλοδάπεδα») (ςφμφωνα με τον οριςμό του *7+), ιδίων διαςτάςεων, με
ιδίου τφπου και αντίςτοιχθσ ιςχφοσ κινθτιρα, με ιδίου τφπου ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ
πρόωςθσ(κινθτιρα-κιβωτίουταχυτιτων-διαφορικοφ)

και

ιδίασ

γενιάσ

ςυςτιματα

ελζγχου

πζδθςθσ/ανάρτθςθσ.

2.2.Ρεριβάλλον Λειτουργίασ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECER 51.
2.2.1.Κλιματολογικζσ Συνκικεσ
Το λεωφορείο κα μπορεί να λειτουργεί ικανοποιθτικά ςτισ δυςμενζςτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ του
λεκανοπεδίου τθσ Ακινασ και τθσ περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ, οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθν Εκνικι
Μετεωρολογικι Υπθρεςία, φαίνονται ςτον Ρίνακα:
Πίνακασ 1: Δυςμενείσ Κλιματολογικζσ Συνθήκεσ Αθήνασ και Θεςςαλονίκησ
42OC

ΜΕΣΘ ΜΕΓΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

48 OC

ΑΡΟΛΥΤΘ ΜΕΓΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
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ΜΕΣΘ ΕΛΑΩΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

-13 OC

ΑΡΟΛΥΤΘ ΕΛΑΩΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΣΘ ΕΤΘΣΙΑ ΣΩΕΤΙΚΘ ΥΓΑΣΙΑ

67.1%

ΜΕΓΙΣΤΘ ΕΤΘΣΙΑ ΣΩΕΤΙΚΘ ΥΓΑΣΙΑ

100%

ΒΟΩΟΡΤΫΣΘ (ΜΕΓ 24H)

90,3 MM

XΙOΝΟΡΤΫΣΘ (ΜΕΓ 24H)

ΡΕΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΜΕΣΘ ΕΤΘΣΙΑ ΒΟΩΟΡΤΫΣΘ

37,4 MM

(ΜΘΝΙΑΙΫΣ)
ΥΡΑΝΣΘ ΑΕΑ

ΥΪΘΛΘ

ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΔΙΑΒΫΣΘΣ

ΥΪΘΛΕΣ

2.2.2.Στάκμθ Θορφβου του Λεωφορείου
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου για εκπομπζσ κορφβου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 51.
2.3.Εξωτερικόσ Χρωματιςμόσ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ κα περιλαμβάνει μζχρι και πζντε αποχρϊςεισ, κατά τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ τόςο ωσ προσ τθν επιλογι των αποχρϊςεων όςο και ωσ προσ τον αρικμό των οχθμάτων
που κα αναλογοφν ςε κάκε απόχρωςθ.
Το πάχοσ του βαςικοφ χρωματιςμοφ, εξωτερικά – εςωτερικά, κα είναι τουλάχιςτον 100 μm. Τα χρϊματα κα
είναι υδατοδιαλυτά.
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3.ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
3.1.Χωρθτικότθτα

χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *6+, *7+
3.1.1.Κυρίεσ Διαςτάςεισ
Οι κφριεσ διαςτάςεισ του λεωφορείου κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 2: Προδιαγραφζσ Κφριων Διαςτάςεων Λεωφορείων
Διάςταςθ

Τιμι

Μικοσ *6+

12.000 mm (+/- 5%)

Μζγιςτο πλάτοσ *6+

2.550 mm

Μζγιςτο φψοσ *6+

3.500 mm

Ελάχιςτο εςωτερικό φψοσ1

2.200 mm

1

Δαπζδου-οροφισ, ςε οποιαδιποτε κζςθ, ςτο διαμικθ άξονα του λεωφορείου

3.1.2.Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν
Ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ επιβατϊν (χωρίσ οδθγό και ΑμεΑ):80
3.1.3.Αρικμόσ Κακιμενων Επιβατϊν
Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν κζςεων επιβατϊν (χωρίσ οδθγό και ΑμεΑ):26
Ρτυςςόμενεσ Θζςεισ Επιβατϊν δεν απαιτοφνται. Θ προςφορά τουσ είναι προτιμθτζα.
3.1.4.Αρικμόσ Θζςεων ΑμεΑ
Θζςεισ ΑμεΑ: 1
3.1.5.Χϊροσ ΑμαξιδίουΑμεΑ
Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Θζςθ απζναντι από τθ δεφτερθ, από εμπρόσ, κφρα (ςτθν οποία κφρα κα είναι εγκατεςτθμζνθ και θ διάταξθ
(ράμπα) επιβίβαςθσ/αποβίβαςθσ ΑμεΑ).
3.1.6.Διάταξθ Δαπζδου
Ωαμθλοδάπεδο (low-floor) Λεωφορείο. Μζγιςτο φψοσ δαπζδου ςτισ κφρεσ ειςόδου των επιβατϊν 340
mmμε το λεωφορείο ακινθτοποιθμζνο, χωρίσ επιβάτεσ και χωρίσ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ
επιγονάτιςθσ.
3.2.Ρροςβαςιμότθτα
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+
3.2.1.Διάταξθ Οδιγθςθσ & Θυρϊν
Οδιγθςθ αριςτερά, Θφρεσ ςτθ δεξιά πλευρά
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3.2.2.Αρικμόσ και Θζςθ Θυρϊν

Τρεισ (3)- Μία (1) Εμπρόσ, Μία(1) ςτο Μζςο, Μία (1) Ρίςω
3.2.3.Χριςθ και Χαρακτθριςτικά Θυρϊν
Ωριςθ για είςοδο/ζξοδο.
Ωαρακτθριςτικά κυρϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Μθχανοκίνθτεσ κφρεσ, όχι αυτόματθσ λειτουργίασ, διπλζσ, με ελάχιςτο πλάτοσ 1.200 mm και άνοιγμα προσ
το εςωτερικό του λεωφορείου.
Με μονοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ ςε όλο το φψοσ τουσ, ελάχιςτου πάχουσ 4mm, φιμζ, με ςυντελεςτι
κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50% και ςτεγανοποίθςθ ςε είςοδο νεροφ και αζρα.
Με μθχανιςμοφσ λειτουργίασ απολφτωσ όμοιουσ και εναλλάξιμουσ.
3.2.4.Σφςτθμα Λειτουργίασ Θυρϊν
Θλεκτροπνευματικι λειτουργία.
Ζλεγχοσ από τθ κζςθ του οδθγοφ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ *7+.
Άνοιγμα-κλείςιμο με ξεχωριςτό διακόπτθ, ανεξάρτθτα για κάκε κφρα.
Διακόπτθσ με ειδικι ςιμανςθ, ςε κζςθ που δεν κα δθμιουργεί ςφγχυςθ με άλλα χειριςτιρια, όχι τφπου
αφισ.
Ρλθροφόρθςθ κατάςταςθσ των κυρϊν: Οπτικι (κζςθ ι φωσ διακόπτθ ι ενδεικτικι λυχνία) και Θχθτικι
(ςιμα ςτθν περιοχι του οδθγοφ).
Ζνδειξθ ανοίγματοσ κυρϊν με φωτεινι πινακίδα ζνδειξθσ ςτάςθσ, πάνω από κάκε κφρα, ορατι ςτο
εςωτερικό του λεωφορείου (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.5.4).
Ωειριςτιρια ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθ λειτουργία κάκε κφρασ, χωρίσ τροφοδοςία από τθν θλεκτρικι
εγκατάςταςθ του λεωφορείου, με προςτατευτικι διάταξθ ζναντι ακοφςιου χειριςμοφ: εςωτερικά, ςε κάκε
κφρα και εξωτερικά, τουλάχιςτον, ςε μία κφρα εκτόσ τθσ εμπρόςκιασ.
Ρρόςκετθ ενεργοποίθςθ λειτουργίασ εμπρόςκιασ κφρασ για είςοδο-ζξοδο οδθγοφ-προςωπικοφ
ςυντιρθςθσ: ενεργοποίθςθ μζςω διακόπτθ, ςε ειδικι κρφπτθ, ςτθν εξωτερικι πλευρά του αμαξϊματοσ.
3.2.5.Ρροςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ
Ανακλινόμενθ ράμπα ςτθ δεφτερθ από εμπρόσ κφρα, για τθν επιβίβαςθ και αποβίβαςθ ΑμεΑ, ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ του *7+, με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
-

Ανάπτυξθ και επαναφορά με τοπικό χειροκίνθτο χειριςμό από τον οδθγό.

-

Με αντικραδαςμικι προςταςία, χειρολαβι και ςφςτθμα αςφάλιςισ τθσ, κατά τθν κίνθςθ
του λεωφορείου.

-

Ωωρίσ εςοχζσ-προεξοχζσ ςτθ ςυναρμογι του με το δάπεδο, εφόςον αποτελεί τμιμα αυτοφ
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οδθγό.
-

Με αποκλειςμό εκκίνθςθσ του λεωφορείου, χωρίσ τθν επαναφορά τθσ ςτθν κλειςτι κζςθ.

3.2.6.Βακμίδεσ
Καμία βακμίδα εςωτερικά ςε κφρα.
Διάδρομοσ λεωφορείου χωρίσ βακμίδα *7+.
3.2.7.Διάταξθ Επιγονάτιςθσ (Kneeling)
Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα επιγονάτιςθσ (KNEELING) τθσ δεξιάσ πλευράσ, το οποίο κα
πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Πταν το λεωφορείο είναι ακινθτοποιθμζνο ι κινείται με ταχφτθτα μικρότερθ των 5 km/h κα μπορεί να
βυκίηεται από τθν πλευρά των κυρϊν, για τθ διευκόλυνςθ ειςόδου, εξόδου των επιβατϊν ι τθ χριςθ τθσ
ράμπασ ΑμεΑ.
Θ επιγονάτιςθ κα επιτυγχάνεται με μζγιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ όχι μεγαλφτερθ των 270mm
ςφμφωνα με τον *7+.
Θ επιγονάτιςθ κα ενεργοποιείται από τον οδθγό.
Θ εκκίνθςθ του λεωφορείου δεν κα είναι δυνατι, όταν το όχθμα βρίςκεται ςτθ κζςθ επιγονάτιςθσ.
3.3.Αςφάλεια
3.3.1.Ενεργθτικι Αςφάλεια
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: UN/ECR79, UN/ECR13, [7]
3.3.1.1.Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτον εξοπλιςμό διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECER79.
Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα λειτουργεί με υδραυλικι ι θλεκτρικι υποβοικθςθ. Το τιμόνι κα είναι
ρυκμιηόμενο, κατά το φψοσ και τθν κλίςθ και κα αςφαλίηει με ειδικι μθχανικι διάταξθ.
3.3.1.2.Συςτιματα Ρζδθςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν πζδθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER13.
Τα ςυςτιματα πζδθςθσ και αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
κανονιςμοφ UN/ECER13.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ των λεωφορείων κα ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ ελζγχου
και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ, διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ βζλτιςτθ
αςφάλεια, ζλεγχο, ευκολία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν άνεςθσ για τον
οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
Κεντρικό ςφςτθμα πζδθςθσ πορείασ:
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Τα λεωφορεία κα φζρουν διπλό κφκλωμα πζδθςθσ πορείασ, πνευματικοφ τφπου, με ανεξάρτθτο κφκλωμα
πεπιεςμζνου αζρα και αεροφυλάκια, για κακζναν από τουσ άξονεσ, τα οποία, κα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ι αλουμίνιο. Θ ενεργοποίθςθ κα γίνεται από το πεντάλ πζδθςθσ, μζςω θλεκτρονικισ διάταξθσ
λειτουργίασ και ελζγχου.
Δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (Ωειρόφρενο):
Το δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (χειρόφρενο) κα είναι είτε πνευματικό είτε θλεκτρικό. Θα προβλζπεται
πρόςκετο ςφςτθμα απελευκζρωςθσ ςε περίπτωςθ κινδφνου. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ ενεργοποίθςθσ του
χειρόφρενου, με τον κινθτιρα εκτόσ λειτουργίασ, ο οδθγόσ κα ειδοποιείται από οπτικό και θχθτικό ςιμα
ςτον πίνακα οργάνων.
Σφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ:
Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα δρα τουλάχιςτον ςτον κινθτιριο άξονα και κα ενεργοποιείται με πίεςθ
αζρα, μζςω διακόπτθ ςτον πίνακα οργάνων του λεωφορείου. Το ςφςτθμα κα απενεργοποιείται με τθ χριςθ
του πεντάλ γκαηιοφ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα τίκεται εκτόσ λειτουργίασ, όταν ενεργοποιείται το
χειρόφρενο.
Σφςτθμα πρόςκετθσ πζδθςθσ – Επιβραδυντισ:
Στο λεωφορείο κα υπάρχει διάταξθ πρόςκετθσ πζδθςθσ (RETARDER, ι άλλο ςφςτθμα παρόμοιασ
λειτουργίασ και λειτουργικότθτασ), ενςωματωμζνο ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων (παράγραφοσ 4.3.1). Το
παραπάνω ςφςτθμα πζδθςθσ κα λειτουργεί από το πεντάλ πζδθςθσ και από διακόπτθ ςτον πίνακα
οργάνων.
Συςτιματα αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ:
Τα λεωφορεία κα εφοδιάηονται με Συςτιματα Αντιεμπλοκισ κατθγορίασ Ι κατά τθν πζδθςθ, όπωσ αυτά
ορίηονται ςτον κανονιςμό UN/ECER13.
Στα πλαίςια αυτά, τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ελζγχου Ρζδθςθσ EBS
(ElectropneumaticdualcircuitairBrakeSystem).
Άλλεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ:
Το ςφςτθμα πζδθςθσ των λεωφορείων κα λειτουργεί με αεριηόμενεσ διςκόπλακεσ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ.
3.3.1.3.Σφςτθμα Ανάρτθςθσ
Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα είναι με αερόςουςτεσ.
Ο μπροςτινόσ άξονασ κα ζχει διάταξθ ανεξάρτθτθσ ανάρτθςθσ για κάκε τροχό.
Το λεωφορείο κα διακζτει διάταξθ ανφψωςθσ ολοκλιρου του αμαξϊματοσ, ςφμφωνα με τον *7+,
ενεργοποιοφμενθ από τον οδθγό όταν απαιτείται.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ των λεωφορείων κα ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ
ελζγχου και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ και διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ
139

21DIAB000015954 2021-03-12

βζλτιςτθ αςφάλεια, ζλεγχο, εργονομία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
άνεςθσ για τον οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
3.3.2.Ρακθτικι Αςφάλεια (Αυτοφερόμενθ Καταςκευι Και Αμάξωμα)
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER 66 (για την υπερκαταςκευή).
3.3.2.1.Αυτοφερόμενθ Καταςκευι
Το λεωφορείο κα ζχει, κατά προτίμθςθ, ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν υπερκαταςκευι του, ςφμφωνα
με τον κανονιςμό UN/ECER66.
Θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.
Θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά ΕΝ 1.4003, ι από
αλουμίνιο ι εναλλακτικά, το ςφνολο τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ του λεωφορείου κα ζχει υποβλθκεί
ςε αντιδιαβρωτικι διεργαςία, με τθ μζκοδο τθσ καταφϊρεςθσ (KTL).
3.3.2.2.Χαρακτθριςτικά Αμαξϊματοσ
Το αμάξωμα του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.
Ο εξωτερικόσ μανδφασ κα αποτελείται από τυποποιθμζνα ανεξάρτθτα τμιματα (πανζλα), τα οποία κα
μποροφν να αντικακίςτανται μεμονωμζνα ι από ειδικι λαμαρίνα λεωφορειακϊν αμαξωμάτων ι άλλου
κατάλλθλου υλικοφ, με ομαλζσ επιφάνειεσ, για τθ διευκόλυνςθ του κακαριςμοφ τουσ από αυτόματα
πλυντιρια.
Σθμεία Ανφψωςθσ του Οχιματοσ:
Θα υπάρχουν τουλάχιςτον τζςςερα (4) κατάλλθλα διαμορφωμζνα ςθμεία, εφκολα προςβάςιμα, για τθν
ανφψωςθ του λεωφορείου, που κα υποδεικνφονται με ειδικό ςιμα επί του αμαξϊματοσ.
3.3.3.Συςτιματα Ζμμεςθσ Πραςθσ (Κάμερεσ- Κάτοπτρα)
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: UN/ECER46 (ςυςκευζσ ζμμεςησ όραςησ).
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου για τα ςυςτιματα (ςυςκευζσ) ζμμεςθσ όραςθσ και τθν τοποκζτθςι
τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER46.
3.3.3.1.Κάμερεσ
Κάμερεσ Οδιγθςθσ:
Τα λεωφορεία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER46, κα φζρουν εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά, από μία
κάμερα οδιγθςθσ, κλάςθσ ΙΙ, που θ εικόνα τουσ κα προβάλλεται ςε πολλαπλι οκόνθ, τοποκετθμζνθ ςτο
ταμπλό του οδθγοφ, ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ εςοχι, πάνω από τθν προβλεπόμενθ κζςθ του
χειριςτθρίου του ςυςτιματοσ τθσ τθλεματικισ.
Εναλλακτικά, αντί των καμερϊν, τα λεωφορεία μποροφν να φζρουν κάτοπτρα ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.3.3.2.
Κάμερα Ελζγχου Κυκλοφορίασ Επιβατϊν:
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Για τον πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ των επιβατϊν, ςε όλεσ εκτόσ από τθν εμπρόςκια κφρα, κα
τοποκετθκεί, ςε κατάλλθλθ κζςθ, ςε κακεμία από αυτζσ, κάτω από τθν οροφι του λεωφορείου, κάμερα,
αμβλυγϊνιου φακοφ, τθσ οποίασ θ εικόνα τθσ κα προβάλλεται ςτθν οκόνθ του οδθγοφ.
Κάμερα Οπιςκοπορείασ:
Θα εγκαταςτακεί κάμερα οπιςκοπορείασ, με προβολι ςτθν οκόνθ του οδθγοφ.
3.3.3.2.Κάτοπτρα
Τα λεωφορεία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 46, μποροφν, αντί των καμερϊν οδιγθςθσ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.3.3.1., να φζρουν εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά, από ζνα κφριο κάτοπτρο
(μεγάλο), κλάςθσ ΙΙ, κατάλλθλων διαςτάςεων, θλεκτρικά ρυκμιηόμενο.
Τα κάτοπτρα κα ςτθρίηονται ςε αρκρωτι βάςθ, για τθν ταχεία αποςυναρμολόγθςθ και επανατοποκζτθςι
τουσ.
3.3.4.Διακόπτθσ Ανάγκθσ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ κα υπάρχει διακόπτθσ ανάγκθσ, για άμεςθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του
κινθτιρα. Κδιοσ διακόπτθσ κα υπάρχει και ςτο διαμζριςμα του κινθτιρα.
3.3.5.Ταχογράφοσ-Σφςτθμα/Συςκευι Ρεριοριςμοφ Ταχφτθτασ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+,UN/ECER 89 (ςυςκευή περιοριςμοφ ταχφτητασ), ΕΕ 165/2014
(ταχογράφοσ).
3.3.5.1.Ταχογράφοσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ψθφιακό ταχογράφο, ο οποίοσ κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό ΕΕ 165/2014.
Ο ταχογράφοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο χϊρο του οδθγοφ, ςε εφκολα προςβάςιμθ κζςθ.
3.3.5.2.Σφςτθμα/Συςκευι Ρεριοριςμοφ Ταχφτθτασ
Κάκε λεωφορείο κα φζρει εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα (ι ςυςκευι) περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ (SLD),
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ UN/ECER89.
3.3.6.Ρυροπροςταςία
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+
3.3.6.1.Ενεργθτικι Ρυροπροςταςία:
Θ πυροπροςταςία του διαμερίςματοσ του κινθτιρα κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Μεταξφ άλλων, κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με τον παραπάνω κανονιςμό,
ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να ανιχνεφει τθ κερμοκραςία του διαμερίςματοσ του κινθτιρα. Εφόςον αυτι θ
κερμοκραςία υπερβαίνει μια προδιαγεγραμμζνθ τιμι, κα ενεργοποιείται ακουςτικό και οπτικό ςιμα ςτον
οδθγό.
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3.3.6.2.Ρακθτικι Ρυροπροςταςία
Ρυροςβεςτιρεσ:

Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με δφο πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ των ζξι (6) kg ο κακζνασ, από
τουσ οποίουσ ο ζνασ τουλάχιςτον κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν περιοχι του οδθγοφ. Ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςι τουσ κα είναι τουλάχιςτον 15 dm3 [7].
Ζξοδοι Κινδφνου:
Ο αρικμόσ των εξόδων κινδφνου και οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι ςφμφωνα με το *7+.
Ραράκυρα κινδφνου μποροφν να οριςτοφν όςα πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του *7+, με
τοποκζτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςιμανςθσ και των απαιτοφμενων διατάξεων κραφςθσ των υαλοπινάκων τουσ.
3.4.Οδθγόσ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER 17, UN/ECER 118, UN/ECER 121, ISO 16121
3.4.1.Ρροδιάγραφεσ Διαμερίςματοσ Οδθγοφ
Το διαμζριςμα του οδθγοφ κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ εργονομίασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 16121 ι
ιςοδφναμο.
3.4.2.Κάκιςμα Οδθγοφ - Ρροδιαγραφζσ και υκμίςεισ
To κάκιςμα του οδθγοφ κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER17 και ςε ό,τι αφορά
ςτθ ςυμπεριφορά κατά τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER118.
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι περιςτρεφόμενο και ρυκμιηόμενο ωσ προσ το φψοσ και τθ κζςθ, κα φζρει
πλιρθ διάταξθ απορρόφθςθσ κραδαςμϊν κακϊσ και ρφκμιςθ ανάλογα με το βάροσ του οδθγοφ. Το
κάκιςμα κα διακζτει ρφκμιςθ τθσ καταλλθλότερθσ κζςθσ του οδθγοφ, με ειδικι διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ
κλίςθσ τθσ πλάτθσ και τθσ οριηόντιασ επιφάνειασ. Το κάκιςμα κα είναι επενδυμζνο με μαλακό αεριηόμενο
υλικό, με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ. Θ επζνδυςθ του κακίςματοσ κα είναι καταςκευαςμζνθ εξ ολοκλιρου από
δφςφλεκτο υλικό.
3.4.3.Διάταξθ Διαμερίςματοσ Οδθγοφ – Ρροςταςία Οδθγοφ
Το διαμζριςμα του οδθγοφ κα αποτελεί κλειςτι καμπίνα, ςε όλο το φψοσ τθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται
πλιρθσ διαχωριςμόσ από το χϊρο επιβατϊν.
Θ διαμόρφωςθ τθσ κλειςτισ καμπίνασ κα παρζχει δυνατότθτα οπτικισ επικοινωνίασ με τουσ επιβάτεσ και
κα είναι ςφμφωνοσ με τισ προδιαγραφζσ του *7+ και τθσ εργονομίασ του διαμερίςματοσ του οδθγοφ
(παράγραφοσ 3.6)
Θ καμπίνα κα φζρει κφρα προσ το εςωτερικό του λεωφορείου, με ςτακερό υαλοπίνακα, ςτο πάνω μζροσ
τθσ, φψουσ μεταξφ 1.50mκαι 2.00 m, θ οποία κα ανοίγει προσ τα εςωτερικό του λεωφορείου και κα
αςφαλίηει ςτθν κλειςτι κζςθ.
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Θ οπίςκια πλευρά τθσ κλειςτισ καμπίνασ κα αποτελείται από κατάλλθλο αδιαφανζσ χϊριςμα, με υλικά
ςκοφρασ απόχρωςθσ και περιοριςμζνων αντανακλαςτικϊν ιδιοτιτων.
3.4.4.Ρίνακασ Οργάνων και Ενδείξεων (Ταμπλό)
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ
χειροκίνθτων χειριςτθρίων, ενδεικτικϊν λυχνιϊν και δεικτϊν, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER121.
Ο πίνακασ κα φζρει πλιρθ ςειρά οργάνων ζνδειξθσ, ελζγχου των λειτουργιϊν του λεωφορείου και
χειριςτθρίων, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 16121. Ο πίνακασ οργάνων κα περιζχει όλα τα θλεκτρικά
ςτοιχεία και τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ, με τισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ και αναμονζσ, που απαιτοφνται,
για τθν ςυνεργαςία του με το ςφςτθμα τθλεματικισ.
Στον πίνακα οργάνων κα υπάρχει ζνδειξθ με τισ ϊρεσ λειτουργίασ του κινθτιρα του λεωφορείου
Ο πίνακασ οργάνων δεν επιτρζπεται να είναι του τφπου με οκόνθ αφισ (touchscreen).
3.4.5.Θλιοπροςταςία
Το λεωφορείο κα διακζτει αντθλιακό εςωτερικό κινθτό παραπζταςμα ικανϊν διαςτάςεων ςτον εμπρόςκιο
ανεμοκϊρακα, για τθν προςταςία του οδθγοφ. Το παραπζταςμα κα ακινθτοποιείται ςε οποιαδιποτε κζςθ
επιλζξει ο οδθγόσ. Αντίςτοιχοσ μθχανιςμόσ και παραπζταςμα κα τοποκετθκεί και ςτο αριςτερό παράκυρο
του οδθγοφ, με τζτοια διαδρομι, όμωσ, ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ορατότθτα μζςω του (εφόςον υπάρχει)
αριςτεροφ εξωτερικοφ κατόπτρου.
3.4.6.Ρλευρικό Ραράκυρο Οδθγοφ
Το πλευρικό παράκυρο του οδθγοφ κα είναι ςυρόμενο, με μονό φιμζ υαλοπίνακα, αςφαλείασ, τφπου
securit, με ςυντελεςτι κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50%, πάχουσ 3,85 (+) (-) 0,15 mm, με φίλτρο UV
για τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και χωρίσ επικάλυψθ μεμβράνθσ.
3.4.7.Χειριςτιριο Ρρογραμματιςμοφ Ρινακίδων Ρροοριςμοφ
Το ςφςτθμα πινακίδων προοριςμοφ κα διακζτει χειριςτιριο για τον προγραμματιςμό των κειμζνων από τθ
κζςθ του οδθγοφ.
Το παραπάνω χειριςτιριο κα φζρει ενδεικτικι φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων, για τθν απεικόνιςθ
τθσ διαδρομισ και κα μεταφορτϊνει πλθροφορίεσ ςτισ πινακίδεσ προοριςμοφ με τθ βοικεια ψθφιακοφ
μζςου. Θ διαδικαςία μεταφόρτωςθσ κα πρζπει να γίνεται εφκολα από τθ κζςθ του οδθγοφ.
3.4.8.Ζλεγχοσ Συςτιματοσ Κλιματιςμοφ
Θ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ κα ελζγχεται από θλεκτρονικό/θλεκτρικό πίνακα ελζγχου,
χειριηόμενο από τον οδθγό, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3.5.1.
3.4.9.Διευκολφνςεισ οδθγοφ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ κα υπάρχουν άγκιςτρα για τον ρουχιςμό του και τουλάχιςτον μια ειδικι κικθ
προςωπικϊν αντικειμζνων του και εγγράφων του λεωφορείου. Θ κικθ κα τοποκετείται ςτθν εςωτερικι
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πλευρά του ανοιγόμενου διαχωριςτικοφ του οδθγοφ, και κα είναι ενδεικτικϊν διαςτάςεων περίπου
440x30x100 (mm) (+/- 5%).
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ, κα τοποκετθκεί ερμάριο, που κα περιζχει το κιβϊτιο
πρϊτων βοθκειϊν του λεωφορείου, πιςτοποιθμζνο αντανακλαςτικό τρίγωνο, φανό μπαταρίασ με λευκό και
κίτρινο παλλόμενο φωσ, και πιςτοποιθμζνουσ εφεδρικοφσ λαμπτιρεσ με μπαταρίεσ. Το καπάκι του
ερμαρίου κα είναι ανοιγόμενο προσ τα πάνω και κα αςφαλίηει με ειδικό ςφςτθμα αςφαλείασ.
Στθν περιοχι του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ κα εγκαταςτακεί βάςθ για τθν εγκατάςταςθ των
ςυςκευϊν τθλεπικοινωνίασ, κακϊσ και των ςυςκευϊν χειριςμοφ των ςυςτθμάτων τθλεματικισ και του
αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ κομίςτρου (θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου).
3.5.Ραραμονι Επιβατϊν
3.5.1.Κλιματιςμόσ (Θζρμανςθ- Ψφξθ - Αεριςμόσ)
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+, UN/ECER122.
3.5.1.1.Γενικζσ Απαιτιςεισ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 122.
Τα λεωφορεία κα ζχουν πλιρεσ ςφςτθμα Κλιματιςμοφ (ψφξθσ-κζρμανςθσ-(τεχνθτοφ) αεριςμοφ), κακϊσ και
φυςικοφ αεριςμοφ.
Το Σφςτθμα Κλιματιςμοφ κα καλφπτει το χϊρο των επιβατϊν, του διαμερίςματοσ του οδθγοφ, των
επιφανειϊν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα και του παρακφρου του οδθγοφ. Επίςθσ, το πρϊτο φφλλο τθσ
εμπρόςκιασ κφρασ, όπωσ και, εφόςον εγκαταςτακοφν, τα εμπρόσ εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά κφρια
(μεγάλα) κάτοπτρα (παράγραφοσ 3.3.3.2), κα είναι κερμαινόμενα, με ανεξάρτθτο ςφςτθμα αντιςτάςεων.
Θ λειτουργία και ο ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ κα πραγματοποιείται από πίνακα ςτο ταμπλό
του οχιματοσ, χειριηόμενο από τον οδθγό. Τα επιμζρουσ ςυςτιματα κα μποροφν να λειτουργοφν
ανεξάρτθτα
Ανεξάρτθτα κα ρυκμίηεται θ κερμοκραςία ςτο διαμζριςμα των επιβατϊν και του οδθγοφ. Ανεξάρτθτα,
επίςθσ, κα λειτουργοφν τα ςυςτιματα κζρμανςθσ τθσ εμπρόςκιασ κφρασ και, εφόςον εγκαταςτακοφν, των
εξωτερικϊν κατόπτρων.
Οι ςωλθνϊςεισ του κερμοφ νεροφ κα είναι προςτατευμζνεσ, ϊςτε να αποκλείεται θ επαφι των επιβατϊν με
αυτζσ.
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ των καυςαερίων για τθ κζρμανςθ των
χϊρων.
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3.5.1.2.Τεχνθτόσ Αεριςμόσ

Νωπόσ αζρασ κα προςάγεται ςτο λεωφορείο, μζςω των ανεμιςτιρων τθσ(-ων) Κλιματιςτικϊν Μονάδασ(ων), που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3.5.1.4. Ο νωπόσ αζρασ κα ζχει τθ δυνατότθτα παράκαμψθσ των
ψυκτικϊν/κερμαντικϊν ςτοιχείων τθσ (-ων) μονάδοσ (-ων), για λειτουργία δροςιςμοφ (freecooling).
Ο απαιτοφμενοσ, ελάχιςτοσ, όγκοσ νωποφ αζρα ορίηεται ςε 10 m3/h ανά επιβάτθ.
3.5.1.3.Φυςικόσ Αεριςμόσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςφςτθμα φυςικοφ αεριςμοφ, ο οποίοσ κα επιτυγχάνεται, μζςω, τουλάχιςτον μίασ
κυρίδασ οροφισ, με θλεκτροκίνθτθ ι χειροκίνθτθ λειτουργία.
Θ παραπάνω κυρίδα κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ ζξοδοσ διαφυγισ, εφόςον πλθροί τισ αντίςτοιχεσ
προδιαγραφζσ του *7+.
3.5.1.4.Ψφξθ/Θζρμανςθ
Τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ Σφςτθμα Ϊφξθσ-Αεριςμοφ ι και Θζρμανςθσ, κατάλλθλο για αςτικά
λεωφορεία, με αυτόνομθ λειτουργία για το χϊρο των επιβατϊν και του οδθγοφ. Το Σφςτθμα κα αποτελείται
είτε από μία Κλιματιςτικι Μονάδα με δφο (2) ανεξάρτθτα κυκλϊματα ζνα για το χϊρο των επιβατϊν και ζνα
του οδθγοφ, είτε από δφο (2) Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ, μία για κάκε χϊρο.
Θ ψφξθ ι και κζρμανςθ του χϊρου των επιβατϊν κα γίνεται με αζρα, νωπό και ανακυκλοφορίασ μετά από
φίλτρανςθ, διζλευςθ από τθν κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα και διανομι του μζςω δικτφου αεραγωγϊν και
ςτομίων, ςτθν οροφι και ςτισ πλευρζσ του λεωφορείου. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτθν προςαγωγι του
αζρα, ςτθν περιοχι των κυρϊν, για τθ ςωςτι κατανομι του.
Πλοι οι ανεμιςτιρεσ προςαγωγισ κλιματιςμζνου αζρα κα είναι τουλάχιςτον δφο βακμίδων.
Θ εγκατάςταςθ κα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό υγρό, όπωσ R134a ι R4007c ι R-1234yf (χαμθλοφ
δυναμικοφ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ (GlobalWarmingPotential - GWP), ι ιςοδφναμο ι καλφτερο. Θ
χριςθ ψυκτικοφ υγροφ με χαμθλό GWP, μικρότερο του 10, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΕ 517/2014, είναι
προτιμθτζα.
Εφόςον χρθςιμοποιθκεί ψυκτικό υγρό R134a ι R-1234yf, για το δίκτυο τθσ εγκατάςταςθσ, κα
χρθςιμοποιοφνται ειδικοί ελαςτικοί ςωλινεσ, με ενίςχυςθ και ειδικό προςτατευτικό κάλυμμα, ςφμφωνα με
τθν προδιαγραφι SAEJ 2064.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ Κλιματιςτικϊν Μονάδων χωρίσ λειτουργία Θζρμανςθσ και προαιρετικά, ςε
κάκε άλλθ περίπτωςθ, θ κζρμανςθ του χϊρου των επιβατϊν και του οδθγοφ κα γίνεται, ανεξάρτθτα, με
κερμαντιρεσ νεροφ, με ανάκτθςθ κερμότθτασ από το κφκλωμα ψφξθσ του κινθτιρα.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, εφόςον απαιτθκεί, μποροφν να εγκαταςτακοφν κερμοπομποί(convectors), ςτο
διαμζριςμα των επιβατϊν, για τθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ κερμαντικισ απόδοςθσ.
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Σε ςυνκικεσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 0οC, το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα διατθρεί το διαμζριςμα του οδθγοφ
ςε μζςθ, κατά το δυνατόν, ομοιόμορφθ, κερμοκραςία 18οC, με μζγιςτεσ κερμοκραςιακζσ αποκλίςεισ, 4οC
ςτα διάφορα ςθμεία του.
Σε ςυνκικεσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 0οC, το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα διατθρεί τον εςωτερικό χϊρο του
λεωφορείου ςε μζςθ, κατά το δυνατόν ομοιόμορφθ κερμοκραςία 18 οC, με μζγιςτεσ κερμοκραςιακζσ
αποκλίςεισ 5οC, ςτα διάφορα ςθμεία του.
Το ςφςτθμα Κλιματιςμοφ κα χρθςιμοποιείται, επίςθσ, για τθν αφαίρεςθ του αχνοφ του εμπρόςκιου
ανεμοκϊρακα, του παρακφρου του οδθγοφ και προαιρετικά τθσ εμπρόςκιασ εξωτερικισ ενδεικτικισ
πινακίδασ πλθροφόρθςθσ.
3.5.2.Εςωτερικόσ φωτιςμόσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+.
Ο φωτιςμόσ κα αποτελείται από δομοςτοιχεία τφπου “led” και ελάχιςτθ μζςθ ςτάκμθ φωτιςμοφ 120 Lux, ςε
φψοσ 1m από το δάπεδο.
Ελάχιςτοσ Αρικμόσ ανεξάρτθτων θλεκτρικϊν κυκλωμάτων: Δφο (2) *7+
Τα αποδιδόμενα χρϊματα φωτόσ κα ςυνδυάηονται με τισ χρωματικζσ αποχρϊςεισ του εςωτερικοφ του
λεωφορείου.
Θα υπάρχουν ξεχωριςτά φωτιςτικά ςτο χϊρο του οδθγοφ και του κινθτιρα.
Θα υπάρχει φωτιςμόσ κυρϊν (φωτεινζσ πινακίδεσ) επιβατϊν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+. Θα
πραγματοποιείται αυτόματθ ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ φωτιςμοφ κυρϊν ανάλογα με τθν κατάςταςθ
των κυρϊν (ανοικτζσ / κλειςτζσ)
3.5.3.Ραράκυρα
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+, UN/ECER43.
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα υλικά και ςτθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων
αςφαλείασ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER43.
3.5.3.1.Ρλευρικά Ραράκυρα (εκτόσ παρακφρου οδθγοφ)
Τα πλευρικά παράκυρα κα ανοίγουν με ανάκλιςθ.
Τα παράκυρα κα πρζπει να είναι ςτεγανά ςε ό,τι αφορά ςτθν περίμετρο του πλαιςίου ωσ προσ το αμάξωμα
και ςτο ςτακερό-ανοιγόμενο τμιμα μεταξφ τουσ.
3.5.3.2.Υαλοπίνακεσ
Εμπρόςκιοσ ανεμοκϊρακασ (αλεξινεμο) αςφαλείασ τφπου triplex ι ιςοδφναμοσ, με ςυντελεςτι κανονικισ
μετάδοςθσ του φωτόσ μεγαλφτερο του 70%, μονοκόμματοσ ι αποτελοφμενοσ από τρείσ το πολφ επιφάνειεσ
(επιφάνεια εμπρόςκιασ εξωτερικισ ενδεικτικισ πινακίδασ, επιφάνεια δεξιάσ-αριςτερισ πλευράσ κυρίωσ
ανεμοκϊρακα).
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Οπίςκιοσ ανεμοκϊρακασ (προτιμθτζοσ εφόςον υπάρχει), αςφαλείασ, τφπου security ι ιςοδφναμο, με
ςυντελεςτι κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ μεγαλφτερο του 70%.
Ρλευρικά παράκυρα με μονό υαλοπίνακα, αςφαλείασ, τφπου security ι ιςοδφναμο, φιμζ, με ςυντελεςτι
κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50%, πάχουσ 3,85 (+) (-) 0,15 mm, με φίλτρο UV για τθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία, χωρίσ επικάλυψθ μεμβράνθσ.
3.5.3.3.Διάταξθ Κακαριςμοφ Εμπρόςκιου Ανεμοκϊρακα
Το λεωφορείο κα φζρει δοχείο νεροφ για τον κακαριςμό του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα, μεγζκουσ
τουλάχιςτον 6 lt, το οποίο κα είναι τοποκετθμζνο εμπρόσ, και κα ζχει δυνατότθτα πλιρωςθσ εξωτερικά.
3.5.4.Σφςτθμα Αίτθςθσ Στάςθσ
Το Σφςτθμα Αίτθςθσ Στάςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Κομβία αίτθςθσ ςτάςθσ κα τοποκετθκοφν ςε ορκοςτάτεσ, ςε φψοσ 1200 mm (+/- 5%), κατάλλθλα
προςανατολιςμζνα, ϊςτε να μθν περιορίηουν το πλάτοσ των διαδρόμων. Κομβίο αίτθςθσ ςτάςθσ κα
τοποκετθκεί, επίςθσ, ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ ΑμεΑ.
Τα κομβία κα ζχουν κόκκινθ ι πορτοκαλί απόχρωςθ και το χρϊμα τθσ βάςθσ τουσ κα είναι διαφορετικό από
αυτό των ορκοςτατϊν.
Το ςφςτθμα αίτθςθσ ςτάςθσ κα αποτελείται από αρικμό κομβίων, οργανωμζνων ςε αντίςτοιχεσ ομάδεσ, μία
ομάδα για κάκε κφρα, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Θ ςιμανςθ για ςτάςθ κα ενεργοποιεί φωτεινζσ
πινακίδεσ και θχθτικό ςιμα. Οι φωτεινζσ πινακίδεσ κα είναι τοποκετθμζνεσ πάνω από όλεσ τισ κφρεσ και
ςτο πίςω μζροσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ, προσ τθν πλευρά του χϊρου των επιβατϊν.
Το θχθτικό ςιμα κα ενεργοποιείται ςε κάκε πρϊτθ αίτθςθ για ςτάςθ, ενϊ ταυτόχρονα κα ανάβουν οι
φωτεινζσ πινακίδεσ ζνδειξθσ ςτάςθσ, πάνω από κάκε κφρα (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.5.7.2),
όπωσ και θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ ςτον πίνακα οργάνων του οδθγοφ (ςτο ενδεικτικό λαμπάκι που αντιςτοιχεί
ςτθ ςυγκεκριμζνθ κφρα). Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, κα χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχα κυκλϊματα,
ζνα για κάκε κφρα, με αντίςτοιχουσ αρικμοφσ κομβίων, φωτεινϊν πινακίδων και ενδεικτικϊν λυχνιϊν. Πταν
κάποια φωτεινι πινακίδα είναι αναμμζνθ, αυτό αποτελεί ζνδειξθ ότι το λεωφορείο κα ςταματιςει ςτθν
επομζνθ ςτάςθ. Θ φωτεινι πινακίδα κα παραμζνει αναμμζνθ μζχρι το κλείςιμο όλων των κυρϊν, οπότε και
κα ςβινει. O θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ αίτθςθσ ςτάςθσ δίδεται από τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 3: Ηλεκτρολογικόσ Εξοπλιςμόσ Αίτηςησ Στάςησ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΙΘΜΟΣ

ΚΟΜΒΙΩΝ

ΘΥΕΣ

ΚΟΜΒΙΩΝ

ΚΟΜΒΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΘΥΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ

ΟΔΘΓΟΥ

ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΑΙΤΘΣΘΣ

ΘΥΩΝ

ΣΤΑΣΘΣ
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3

3
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3.5.5.Στιριξθ Επιβατϊν
Οι διατάξεισ ςτιριξθσ επιβατϊν κα είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Στο εςωτερικό του λεωφορείου κα τοποκετθκοφν ορκοςτάτεσ, χειρολιςκιρεσ και χειρολαβζσ, ςε ικανό
αρικμό και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, για τθν ςτιριξθ των επιβατϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Πλα τα φφλλα των κυρϊν ςτθν εςωτερικι επιφάνειά τουσ, όπωσ και θ άνω πλευρά τθσ πλάτθσ των
κακιςμάτων, κα φζρουν χειρολιςκιρεσ.
Κατακόρυφοι ορκοςτάτεσ κα τοποκετθκοφν δεξιά και αριςτερά των κυρϊν, ςτθν περιοχι τθσ κζςθσ του
οδθγοφ, κακϊσ και ςε όςα κακίςματα κρικεί απαραίτθτο.
Οι ορκοςτάτεσ, οι χειρολιςκιρεσ κακϊσ και οι οριηόντιοι ςωλινεσ ςτιριξθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από
ανοξείδωτο χάλυβα και αντιολιςκθροί.
Οι ορκοςτάτεσ και οι χειρολιςκιρεσ, εκτόσ αυτϊν των κακιςμάτων και των κυρϊν, κα ζχουν διάμετρο
τουλάχιςτον 30mm.
3.5.6.Κακίςματα Επιβατϊν
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου των κακιςμάτων των επιβατϊν, ςε ό,τι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά
κατά τθν καφςθ τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν κακιςμάτων, δε μπορεί να είναι μικρότεροσ από αυτόν που κακορίηεται
ςτθν παράγραφο 3.1.3 του παρόντοσ.
Ρτυςςόμενα κακίςματα μποροφν να τοποκετθκοφν ςτο χϊρο ΑμεΑ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Θ προςκικθ πτυςςόμενων κακιςμάτων είναι προτιμθτζα.
Τα κακίςματα κα είναι αντιβανδαλιςτικοφ τφπου, κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ των κάτω άκρων
των επιβατϊν κάτωκι αυτϊν και κα διευκολφνουν τον κακαριςμό του δαπζδου.
Τα κακίςματα κα είναι επενδεδυμζνα, ςε όλο το πλάτοσ τουσ, ςε πλάτθ και ζδρα, με δφςφλεκτθ
ταπετςαρία. Ανάμεςα ςτθν πλάτθ και τθν ζδρα των κακιςμάτων δε κα υπάρχει κενό. Θα φζρουν ενδιάμεςθ
ςτρϊςθ από αφρό πολυουρεκάνθσ (αφρολζξ), με κατάλλθλο πλζγμα και κα ζχουν ζδρα με αποςπϊμενο
τμιμα.
Κακίςματα με κολλθμζνο φφαςμα ςτθν επιφάνειά τουσ, δε γίνονται δεκτά.
Οι αποςτάςεισ και διαςτάςεισ των κακιςμάτων κα είναι ςφμφωνεσ με το *7+.
3.5.7.Ρλθροφόρθςθ Επιβατϊν
3.5.7.1.Θχθτικό Σφςτθμα
Το Θχθτικό Σφςτθμα κα περιλαμβάνει τζςςερα (4) μεγάφωνα με ςυνολικι ιςχφ 150 W.
Θα ελζγχεται από τον οδθγό και κα διακζτει μικρόφωνο ςτθν περιοχι του οδθγοφ.
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Θα ζχει δυνατότθτα αναπαραγωγισ ιχου από το μικρόφωνο του οδθγοφ, ψθφιακά μζςα ι προεπιλεγμζνο
ραδιοφωνικό ςτακμό.
3.5.7.2.Οπτικό Σφςτθμα
Στθν περιοχι των τριϊν (3) κυρϊν κα υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςτθν οροφι φωτεινζσ πινακίδεσ, οι οποίεσ κα
πλθροφοροφν τουσ επιβάτεσ για τθν αιτοφμενθ αποβίβαςθ και κα φζρουν τθν ζνδειξθ ΣΤΑΣΘ / STOP,
ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο 3.5.4.
Οι πινακίδεσ αυτζσ κα λειτουργοφν αυτόματα με τα κομβία αίτθςθσ – ςτάςθσ και κα ςυνεργάηονται με τθ
λειτουργία των κυρϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
3.5.7.3.Οκόνθ Ρλθροφόρθςθσ Επιβατϊν
Θα τοποκετθκεί μία (1) οκόνθ πλθροφόρθςθσ των επιβατϊν, τμιμα του ςυςτιματοσ τθλεματικισ του
Ψορζα Λειτουργίασ (παράγραφοσ 3.8), με ζνδειξθ τθσ ονομαςίασ των ςτάςεων και με μθνφματα ςε
κυλιόμενθ ι άλλθ μορφι κειμζνου.
3.5.8.Εςωτερικι Διαμόρφωςθ
χετική Νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+,UN/ECER 118.
3.5.8.1.Δάπεδο
Το δάπεδο κα καλφπτεται από φφλλα κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ 10 mm τουλάχιςτον, ι από άλλο
ιςοδφναμο υλικό υψθλισ προςταςίασ και αντοχισ ςε υγραςία, διάβρωςθ και φκορά. Σε περίπτωςθ χριςθσ
άλλου υλικοφ, κα υπάρχει ςαφισ και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ, ωσ προσ τθν ιςοδυναμία του, ςε ςχζςθ με
τθν αντοχι και τθ διάρκεια ηωισ του.
Ο προμθκευτισ ςτθν προςφορά του, κα κακορίηει τα υλικά κάλυψθσ εςωτερικά του δαπζδου, κακϊσ και
τθν προςταςία του ςτο κάτω μζροσ του πλαιςίου.
Πλθ θ επιφάνεια του δαπζδου κα καλφπτεται από αντιολιςκθτικό υλικό.
Οι κυρίδεσ του δαπζδου κα καταςκευάηονται εξ ολοκλιρου από ανοξείδωτο, ι άλλο υλικό υψθλισ
αντιδιαβρωτικισ αντοχισ και κα αςφαλίηονται με ειδικό κλειδί.
3.5.8.2.Εςωτερικι Διακόςμθςθ
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα είναι δφςφλεκτα και κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ
UN/ECER118 ι των προτφπων ISO 3795 ι DIN75200, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ.
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα γίνεται με υλικά που διευκολφνουν τον κακαριςμό και ζχουν
αντιβανδαλιςτικζσ ιδιότθτεσ και προςταςία ζναντι των "γκράφιτισ".
Οι ςυνδυαςμοί αποχρϊςεων που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα διευκολφνουν άτομα με προβλιματα οράςεωσ.
3.6.Εργονομία Οχιματοσ
Για τθν εργονομία του οχιματοσ κα ιςχφουν ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ:
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κατανομι των επιβατϊν μζςα ςτο λεωφορείο, τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ και
ςτισ κφρεσ, το διαχωριςμό κακθμζνων-ορκίων και εν γζνει τθ μείωςθ του χρόνου αναμονισ
ςτισ ςτάςεισ.
ii.

Θα υπάρχει δυνατότθτα ανανζωςθσ/αναβάκμιςθσ τθσ εςωτερικισ διακόςμθςθσ του
λεωφορείου, χωρίσ, πρόςκετθ, ςθμαντικι δαπάνθ για τθν προςαρμογι τθσ νζασ
διακόςμθςθσ ςτο αμάξωμα.

iii.

Θα υπάρχει τυποποίθςθ, τόςο ςε καταςκευαςτικά ςτοιχεία του λεωφορείου, όπωσ,
ενδεικτικά, τμιματα τθσ εξωτερικισ-εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ, παράκυρα,
κάτοπτρα, όςο και ςε μθχανικά μζρθ αυτοφ.

iv.

Θα δίνεται προτεραιότθτα επιςκεψιμότθτασ ςτισ ρυκμιηόμενεσ ςυςκευζσ.

v.

Θα μπορεί να γίνεται ανάγνωςθ ςτακμϊν, δεικτϊν, εξωτερικά του λεωφορείου χωρίσ
αποςυναρμολόγθςθ των ςυςκευϊν.

vi.

Οι κυρίδεσ, ςτθν περιφζρεια του αμαξϊματοσ, για τθν επίςκεψθ, τθν ςυντιρθςθ και τον
ζλεγχο ςυγκροτθμάτων ι ςυςκευϊν, κα ανοίγουν προσ τα πάνω, ςε γωνία τουλάχιςτον 90ο,
κα ςυγκρατοφνται με ελατιρια ι αμορτιςζρ και κα αςφαλίηουν.

Ο προμθκευτισ κα ςυντάξει ςχετικι μελζτθ εργονομίασ.
3.7.Σφςτθμα Ρλθροφόρθςθσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ του επιβατικοφ κοινοφ με πινακίδεσ. Απαιτείται, επί
ποινι αποκλειςμοφ, θ ικανοποίθςθ των ελάχιςτων διαςτάςεων των πινακίδων, ςε φψοσ και πλάτοσ, που
προδιαγράφονται παρακάτω. Το ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:
3.7.1.Εμπρόςκια Εξωτερικι Ενδεικτικι Ρινακίδα
Στθ μετϊπθ πάνω από τον ανεμοκϊρακα, τα λεωφορεία κα φζρουν ενδεικτικι πινακίδα, τθσ οποίασ το
ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ τουλάχιςτον 1600 mm και φψουσ τουλάχιςτον 200mm. Θ
πινακίδα κα απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε οποιαδιποτε κζςθ και κα ζχει δυνατότθτα
απεικόνιςθσ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία LED. Το
λογιςμικό χειριςμοφ των πινακίδων κα διακζτει ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων μεγεκϊν, ζτςι ϊςτε να
υπάρχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το λογιςμικό των πινακίδων
κα ζχει δυνατότθτα εναλλαγισ μζχρι τριϊν διαφορετικϊν απεικονίςεων με ρυκμιηόμενθ διάρκεια. Θα
υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
3.7.2.Ρινακίδα Δεξιάσ Ρλευράσ
Στθ δεξιά πλευρά, μεταξφ τθσ εμπρόςκιασ και τθσ δεφτερθσ κφρασ, τα λεωφορεία κα φζρουν πλθροφοριακι
πινακίδα, τθσ οποίασ το ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ, τουλάχιςτον, 1100 mm και φψουσ
τουλάχιςτον 160 mm. Θ πινακίδα κα απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε οποιαδιποτε κζςθ, και
κα ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με
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τεχνολογία LED. Το λογιςμικό χειριςμοφ των πινακίδων κα διακζτει ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων
μεγεκϊν, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το
λογιςμικό κα ζχει δυνατότθτα εναλλαγισ μζχρι τριϊν διαφορετικϊν απεικονίςεων, με ρυκμιηόμενθ
διάρκεια. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
3.7.3.Οπίςκια Ρινακίδα
Στθν οπίςκια πλευρά, πάνω από τον οπίςκιο ανεμοκϊρακα (εφόςον υφίςταται), τα λεωφορεία κα φζρουν
πλθροφοριακι πινακίδα, τθσ οποίασ το ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ, τουλάχιςτον 430 mm
και φψουσ τουλάχιςτον 200 mm. Στθν πινακίδα αυτι, κα ςχθματίηεται ελεφκερα τριψιφια ζνδειξθ,
αποτελοφμενθ από αρικμοφσ και γράμματα. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ
πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία LED.
3.8.Σφςτθμα Τθλεματικισ – ςυλλογισ κομίςτρου
Κατά τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και μόνο ςε περίπτωςθ που αυτό επικοινωνθκεί
ρθτϊσ κατά το αρχικό ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ

διευκρινιςτικϊν

ερωτιςεων

από

ενδιαφερόμενουσ

δυνθτικοφσ

προςφζροντεσ,

οκαταςκευαςτισ του λεωφορείου ενδζχεται να κλθκεί να εγκαταςτιςει -μόνο- τισ απαραίτθτεσ υποδοχζσ
(καλωδιϊςεισ) για τον πλιρθ εξοπλιςμό (hardware), δθλαδι τθν οκόνθ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν και αυτιν
του οδθγοφ, χειριςτιρια οδθγοφ, ςφςτθμα καταμζτρθςθσ επιβατϊν ςε όλεσ τισ κφρεσ, τισ δφο απαιτοφμενεσ
κεραίεσ, τισ ςυςκευζσ επικφρωςθσ ειςιτθρίου, των παρακάτω ςυςτθμάτων:
1.

Σφςτθμα Τθλεματικισ του Ψορζα Λειτουργίασ, το οποίο περιλαμβάνει Σφςτθμα
Ρλθροφόρθςθσ Επιβατϊν (PassengerInformationSystem (PIS)) και Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Στόλου (FleetManagementSystem (FMS))

2.

Σφςτθμα Επικφρωςθσ Θλεκτρονικοφ Ειςιτθρίου (Αυτόματο Σφςτθμα Συλλογισ Κομίςτρου
του Ψορζα Λειτουργίασ)

Θ λεπτομερισ περιγραφι για το ςφςτθμα τθλεματικισ και το αυτόματο ςφςτθμα ςυλλογισ κομίςτρου
περιζχεται ςτισ τεχνικζσ εκκζςεισ, οι οποίεσ κα είναι διακζςιμεσ ςτουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι των παρακάτω μελετϊν:


«Μελζτθ, Ωρθματοδότθςθ, Εγκατάςταςθ, Υποςτιριξθ Λειτουργίασ, Συντιρθςθ και Τεχνικι
Διαχείριςθ ενόσ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Ρλθροφόρθςθσ Επιβατϊν και Διαχείριςθσ
Στόλου για τισ Οδικζσ Συγκοινωνίεσ ΑΕ με ΣΔΙΤ» (Τεφχοσ 2οΨυςικοφ Σχεδιαςμοφ –
Εξοπλιςμόσ, Επιχειρθςιακό Λογιςμικό, Υπθρεςίεσ και Διεπαφζσ».



«Μελζτθ, Ωρθματοδότθςθ, Εγκατάςταςθ, Υποςτιριξθ Λειτουργίασ, Συντιρθςθ και Τεχνικι
Διαχείριςθ ενόσ ενιαίου Αυτόματου Συςτιματοσ Συλλογισ Κομίςτρου για τισ Εταιρίεσ του
Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. με ΣΔΙΤ».



Λειτουργικά χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ τθλεματικισ ΟΑΣΘ.
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Επιςθμαίνεται, ότι θ τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ επικφρωςθσ θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου, ςτθν εμπρόςκια
κφρα, κα πρζπει να γίνει ςε κζςθ, που να παρζχεται, για ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ, πλιρθσ οπτικι επαφι ςτον
οδθγό.

152

21DIAB000015954 2021-03-12

4.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΡΙΔΟΣΕΩΝ
4.1.Κινθτιρασ

Σχετικι νομοκεςία και κανονιςμοί: *5+, *7+, UN/ECER 85.
4.1.1.Τφποσ και Τεχνολογία
Κινθτιρασ Συμπιεςμζνου Φυςικοφ Αερίου CNG-EUROVI, κατάλλθλοσ για αςτικά λεωφορεία και
παραγόμενοσ ςε ςειρά.
Ο κινθτιρασ ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) κα ζχει ζγκριςθ τφπου ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ωσ
κινθτιρασ προδιαγραφϊν EUROVI, ςφμφωνα με τθν *5+. Οι εκπομπζσ ρφπων καυςαερίων κα πλθροφν τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία τθσ προςφοράσ.
Το διατικζμενο αζριο CNG, ςτθ χϊρα μασ, ζχει, ςφμφωνα με τθν ΔΕΡΑ, περιεκτικότθτα, ςε μεκάνιο (CH4),
τουλάχιςτον 97%. Δεν υπάρχει νομοκετικό πλαίςιο που τθν κακορίηει.
4.1.2.Χαρακτθριςτικά
Ιςχφσ Κινθτιρα:Κατ’ ελάχιςτον 195kW, μετρθμζνθ-πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 85.
Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι Κινθτιρα:κατϋελάχιςτον 1.100 Νm ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm.
Κατανάλωςθ καυςίμου ςε κφκλο SORT 1 ι 2:Σφμφωνα με τον καταςκευαςτι, αλλά αξιολογοφμενθ.
4.1.3.Θερμομόνωςθ – Θχομόνωςθ Κινθτιρα
Το διαμζριςμα του κινθτιρα κα είναι κερμομονωμζνο - θχομονωμζνο, χωρίσ διακοπι τθσ ςυνζχειασ του
μονωτικοφ υλικοφ, εκτόσ από τθν περιοχι των απαραίτθτων αρμϊν, ζτςι ϊςτε:
i.

θ κερμοκραςία επί του διαχωριςτικοφ τοιχϊματοσ του κινθτιρα, ςτο εςωτερικό του
λεωφορείου, ςτθν πλευρά του χϊρου των επιβατϊν, να μθν υπερβαίνει τουσ 45οC.

ii.

να ικανοποιείται θ επιτρεπόμενθ ςτάκμθ κορφβου, που προδιαγράφεται ςτθν
παράγραφο2.2.2. του παρόντοσ.

iii.

να μθν προκαλείται υπερκζρμανςθ του κινθτιρα.

4.1.4.Σφςτθμα Ψφξθσ Κινθτιρα
Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του κινθτιρα, για εγκατάςταςθ ςε αςτικό λεωφορείο και
λειτουργία ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν
παράγραφο 2.2.1 του παρόντοσ.
4.1.5.Λίπανςθ Κινθτιρα
Ο καταςκευαςτισ κα ορίςει τισ ακριβείσ προδιαγραφζσ των λιπαντικϊν του κινθτιρα, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ

των

EuropeanAutomobileManufacturer'sAssociation

(ACEA)

AmericanPetroleumInstitute (API).
Διάταξθ με αυτόματο ςφςτθμα ςυμπλιρωςθσ λιπαντικοφ του κινθτιρα δεν είναι αποδεκτι.
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Το διάςτθμα αναλίπανςθσ του κινθτιρα κα κακοριςκεί από τον καταςκευαςτι, για εγκατάςταςθ ςε αςτικό
λεωφορείο και λειτουργία ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτθν παράγραφο 2.2.1 του παρόντοσ.
4.2.Σφςτθμα Τροφοδοςίασ και Δεξαμενι Καυςίμου
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECER110r3.
Ελάχιςτθ Αυτονομία: 400 km ςε κφκλο SORT1 ι 2
4.2.1.Δεξαμενζσ Καυςίμου
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτισ δεξαμενζσ καυςίμου αυτοφ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECER110r3.
Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με ςυςτοιχία δεξαμενϊν καυςίμου, για εξαςφάλιςθ τθσ αυτονομίασ,
που αναφζρεται παραπάνω.
Θ όλθ διάταξθ κακϊσ και τα εξαρτιματα – εξοπλιςμόσ αςφαλείασ αυτϊν κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του
κανονιςμοφ UN/ECER110r3.
Θ ςυςτοιχία κα ςυναρμολογείται ωσ πλιρθσ μονάδα, πάνω ςε ειδικό πλαίςιο, μαηί με τισ απαραίτθτεσ
ςωλθνϊςεισ και διατάξεισ αςφάλειασ και ελζγχου.
Θ ςυςτοιχία κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν οροφι του οχιματοσ, κα φζρει ςφςτθμα απορροισ και κα
προςτατεφεται από μονωμζνο κάλυμμα ζναντι υπερκζρμανςθσ. Το κάλυμμα κα ανοίγει, εάν αυτό είναι
δυνατόν, προσ τθν αριςτερι πλευρά, κα αςφαλίηει ςε κζςθ μεγαλφτερθ των 60ο και κα είναι δυνατι
ολοκλθρωτικι αφαίρεςι του από τθν οροφι του οχιματοσ. Ο χϊροσ κάτω από το κάλυμμα κα αερίηεται
επαρκϊσ.
Οι δεξαμενζσ κα φζρουν, απαραίτθτα, τα παρακάτω ςτοιχεία αςφάλειασ: Διακόπτθσ χειρόσ, Διάταξθ
προςταςίασ ζναντι υπερκζρμανςθσ, Βαλβίδα περιοριςμοφ ροισ.
Για τισ δεξαμενζσ κα αναφζρεται ο χρόνοσ ηωισ τουσ και θ δυνατότθτα ι μθ επαναπιςτοποίθςισ τουσ για
παράταςι του χρόνου ηωισ.
4.2.2.Σφςτθμα Ρλιρωςθσ Καυςίμου
Θ διάταξθ πλιρωςθσ κα φζρει ςτόμιο ςτθν δεξιά πλευρά του λεωφορείου, δε κα προεξζχει από τθν
επιφάνειά του και κα καλφπτεται από κυρίδα.
Οπτικι ζνδειξθ ςτον πίνακα οργάνων του οδθγοφ κα παρζχεται ςε περίπτωςθ που θ κυρίδα κάλυψθσ του
ςτομίου πλιρωςθσ καυςίμου παραμείνει ανοικτι.
4.2.3.Σφςτθμα Τροφοδοςίασ
Το δίκτυο ςωλθνϊςεων του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ του κινθτιρα κα αποτελείται από ςωλινεσ υψθλισ
πίεςθσ, χωρίσ ραφι, κατά DIN 50049 3.1 B. Το ςφςτθμα τροφοδοςίασ κα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιςτον τα
παρακάτω:
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ii. Διακόπτθσ.
iii. Ριεςόμετρο 0 – 400 Bar (ςτθν περιοχι του ςτομίου πλθρϊςεωσ).
iv. Ψίλτρο.
v. Θλεκτρομαγνθτικόσ διακόπτθσ.
vi υκμιςτζσ πιζςεωσ με θλεκτρομαγνθτικό διακόπτθ.
vii. Διάταξθ αποςτράγγιςθσ με διακόπτθ.
viii. Αιςκθτιριο ζνδειξθσ πιζςεωσ (με υποδοχι καλωδίωςθσ μεταφοράσ).
ix. Ϊθφιακι διάταξθ ζνδειξθσ πιζςεωσ δοχείων (ςτον χϊρο του οδθγοφ).
x. Διάταξθ διακοπισ τθσ διαδικαςίασ πλθρϊςεωσ, όταν θ πίεςθ ςτθν εγκατάςταςθ υπερβεί τα
250Bar.
xi. Διάταξθ περιοριςμοφ ροισ.
xii. Διάταξθ προςταςίασ ζναντι υπερκζρμανςθσ και υπερπίεςθσ.
4.2.4.Συμπλθρωματικά Χαρακτθριςτικά Αςφαλείασ
Στθν περιοχι του ςτομίου πλιρωςθσ του καυςίμου, κα υπάρχει αυτόματθ διάταξθ αςφαλείασ για τθν
διακοπι τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα, κατά τθ διάρκεια του ανεφοδιαςμοφ του οχιματοσ.
Δεν επιτρζπεται θ όδευςθ ςωλθνϊςεων ι θ φπαρξθ εξαρτθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ τροφοδοςίασ ςτον
εςωτερικό χϊρο του οχιματοσ.
Θ ζνδειξθ τθσ ποςότθτασ και τθσ πίεςθσ των καυςίμων ςτθν εγκατάςταςθ κα παρζχεται ςε ψθφιακι μορφι,
ςυνεχϊσ, ςτον πίνακα οργάνων του οχιματοσ
Κοντά ςτο ςθμείο πλιρωςθσ κα υπάρχει διάταξθ γείωςθσ του οχιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ τροφοδοςίασ
του.
4.3.Μετάδοςθ Κίνθςθσ
4.3.1.Κιβϊτιο Ταχυτιτων
Αυτόματο κιβϊτιο, τουλάχιςτον τεςςάρων ταχυτιτων εμπροςκοπορείασ και μιασ ταχφτθτασ οπιςκοπορείασ,
με ενςωματωμζνο υδροδυναμικό επιβραδυντι (RETARDER) (παράγραφοσ 3.3.1), ι άλλο ιςοδφναμο
ςφςτθμα και με κατάλλθλο ςφςτθμα ψφξθσ ανάλογθσ ιςχφοσ.
Αυτόματοσ ζλεγχοσ του ςυγκροτιματοσ από αυτόνομθ θλεκτρονικι μονάδα.
4.3.2.Άξονεσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+.
Οι άξονεσ των λεωφορείων κα απαιτοφν περιοριςμζνθ ςυντιρθςθ. Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτον άξονα
μετάδοςθσ κίνθςθσ (driveshaft), αυτόσ δεν κα χρειάηεται ςυντιρθςθ (maintenancefree).
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Θ κατανομι φορτίων μεταξφ των αξόνων του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
4.3.3.Κφκλοσ Στροφισ
Διάμετροσ μζγιςτου κφκλου ςτροφισ ≤ 25 m, ςφμφωνα με *7+.
4.3.4.Γωνία οπίςκιου-εμπρόςκιου προβόλου
Γωνία οπίςκιου / εμπρόςκιου προβόλου ≥6ο.
4.4.Σφςτθμα Ρεπιεςμζνου Αζρα
4.4.1.Αεροςυμπιεςτισ
Το ςτόμιο αναρρόφθςθσ του αεροςυμπιεςτι κα βρίςκεται ςε απόςταςθ από περιοχζσ με εκπομπζσ ατμϊν
λιπαντικϊν και ρυπογόνεσ εςτίεσ. Θ παροχι του αεροςυμπιεςτι κα εξαςφαλίηει τθν πλιρωςθ των
αεροφυλακίων, από κενό, ςε χρόνο ζωσ 6min.
Ο αεροςυμπιεςτισ κα φζρει ξθραντιρα και διαχωριςτι ςυμπυκνωμάτων, που κα πρζπει να εξαερϊνεται
ςτα, οριηόμενα από τον καταςκευαςτι, διαςτιματα.
4.4.2.Αεροφυλάκια
Τα αεροφυλάκια του πεπιεςμζνου αζρα κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι αλουμίνιο, και κα φζρουν
βαλβίδα αποςτράγγιςθσ.
4.4.3.Σωλθνϊςεισ ςυςτιματοσ πζδθςθσ
Οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων με τισ μονάδεσ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του προτφπου ISO 6786.
4.4.4.Αναμονζσ
Στο κφκλωμα του πεπιεςμζνου αζρα κα τοποκετοφνται τυποποιθμζνεσ αναμονζσ πλιρωςθσ, λιψθσ, κακϊσ
και για τον ζλεγχο λειτουργίασ και τθ διάγνωςθ βλαβϊν του ςυςτιματοσ.
Οι αναμονζσ ελζγχου και πλιρωςθσ κα βρίςκονται ςτο εμπρόςκιο μζροσ του λεωφορείου.
4.5.Τροχοί
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *3+, ΕΚ 1222/2009
4.5.1.Ηάντεσ
Οι τροχοί κα είναι εφοδιαςμζνοι με διςκοειδείσ ηάντεσ.
4.5.2.Ελαςτικά
Τα ελαςτικά κα ζχουν δομι ακτινωτι (Radial), κα είναι χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), διαςτάςεων 275/70
R22.5, ενιαίασ περιόδου λειτουργίασ και χριςθ ειδικά για αςτικά λεωφορεία (αςτικό περιβάλλον). Πλοι οι
τροχοί κα είναι ηυγοςτακμιςμζνοι. Οι τροχοί των κινθτιριων αξόνων κα είναι δίδυμοι. Το λεωφορείο κα
παραδίδεται με εφεδρικό τροχό. Στουσ κινθτιριουσ τροχοφσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκετιςεωσ
αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων.
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Τα ελαςτικά κα διακζτουν ενιςχυμζνα πλευρικά τοιχϊματα κατάλλθλθσ μορφισ (γόμα πάχουσ τουλάχιςτον
3,5mm), ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι τουσ ςε καταπόνθςθ πλάγιων δυνάμεων. Το εν λόγω τεχνικό
χαρακτθριςτικό κα δθλϊνεται - τεκμθριϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά των υποψθφίων προμθκευτϊν, κα
προκφπτει με ςαφινεια από το υποβαλλόμενο τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι και κα δθλϊνεται ο
τρόποσ αναγνϊριςθσ του.
Θα τθρείται ο ΕΚ 1222/2009, ο οποίοσ αφορά ςτθν ενεργειακι ετικζτα των ελαςτικϊν. Οι ςθμάνςεισ που
προβλζπονται ςτον κανονιςμό, αφοροφν ςτθ μζτρθςθ τθσ πρόςφυςθσ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ, τθ μζτρθςθ τθσ
ενεργειακισ αποτελεςματικότθτασ - κατανάλωςθσ καυςίμων, κακϊσ και τθ μζτρθςθ του κορφβου κφλιςθσ.
Αποδεκτζσ γίνονται οι εξισ κατθγορίεσ ενεργειακισ ετικζτασ των ελαςτικϊν:
1.

Κατθγορία C ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν πρόςφυςθ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ

2.

Κατθγορία D ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν ενεργειακι αποτελεςματικότθτα - κατανάλωςθ
καυςίμων.

3.

Στάκμθ του κορφβου κφλιςθσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΚ/1222/2009 και τον
Κανονιςμό *3+.

4.6.Σφςτθμα υμοφλκθςθσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: ΕΕ 1005/2010.
Τα λεωφορεία κα ζχουν ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα ρυμοφλκθςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό ΕΕ 1005/2010.
Τα λεωφορεία κα φζρουν άγκιςτρα ζλξθσ, εμπρόσ και πίςω.
4.7.Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECER 10 περί ηλεκτρομαγνητικήσ ςυμβατότητασ.
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτά του, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό UN/ECER 10.
Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ και ο θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ του λεωφορείου δεν κα
αλλθλοεπθρεάηονται ςτθ λειτουργία τουσ, ακόμθ, και ςε περίπτωςθ άμεςθσ γειτνίαςθσ. Θ ςυμπεριφορά
του ςυνόλου του λεωφορείου, όπωσ και αυτι του θλεκτρικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ του κα είναι
ουδζτερθ.
4.8.Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+,UN/ECER48.
4.8.1.Γενικά Χαρακτθριςτικά Εγκατάςταςθσ
Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ των λεωφορείων κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ UN/ECER 48 και του
Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ).
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Τα εξαρτιματα τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα φζρουν τθν ζνδειξθ ζγκριςθσ CE. Θ θλεκτρολογικι
εγκατάςταςθ κα είναι ςφμφωνθ με τθν τεχνολογία Multiplex ι CANBUS ι ιςοδφναμθ και κα ζχει πλιρεσ
ςφςτθμα ελζγχου και προςταςίασ. Οι καλωδιϊςεισ κα είναι ανκεκτικζσ ςε κερμοκραςία λειτουργίασ
τουλάχιςτον 70οC και ςφμφωνεσ με το πρότυπο ISO 6722.
4.8.2. Συςςωρευτζσ
Οι ςυςςωρευτζσ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+, όπωσ αναγράφονται ςτον
πίνακα:

Πίνακασ 4: Πλήθοσ και ΧαρακτηριςτικάΣυςςωρευτών
Ρλικοσ

2

Χαρακτθριςτικά
Σφποσ

Κλειςτόσ (maintenance free)

Ονομαςτική τάςη

12 V

Χωρητικότητα

225Ah

Πρότυπα καταςκευήσ

ΕΝ 50342-01/2011 και EN 50342 – 4/2009.

Οι ςυςςωρευτζσ, κα τοποκετοφνται, πάνω ςε ςυρόμενο ι περιςτρεφόμενο φορείο, προςτατευμζνοι και
ευπρόςιτοι, ςε ξεχωριςτό αεριηόμενο διαμζριςμα, με οπι απορροισ, θ οποία κα διαςφαλίηει ότι, ακόμθ και
ςε περίπτωςθ διαρροισ θλεκτρολφτθ, δε κα προκαλείται βλάβθ ςε άλλο εξάρτθμα του οχιματοσ.

4.8.3 Γενικόσ Ρίνακασ
Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ και θ καλωδίωςθ του πίνακα κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Οι καλωδιϊςεισ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα ςυγκεντρϊνονται ςε γενικό θλεκτρικό πίνακα, με τθ
μορφι δζςμθσ. Ο πίνακασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν εμπρόςκια περιοχι του λεωφορείου, κα φζρει
αςφαλιηόμενθ κυρίδα και κα είναι ςτεγανόσ.
Οι δζςμεσ των καλωδίων κα προςτατεφονται, ςε όλο το μικοσ τουσ, με μονωτικό ςωλινα ι κα είναι
εγκιβωτιςμζνεσ ςε κανάλια. Τα καλϊδια κα καταλιγουν ςε τυποποιθμζνουσ ακροδζκτεσ ι ςε πολλαπλά
τυποποιθμζνα βφςματα, και κα φζρουν αρίκμθςθ ι άλλθ ζνδειξθ, που κα αντιςτοιχεί ςτα θλεκτρολογικά
ςχζδια του λεωφορείου.
Οι καλωδιϊςεισ, που καταλιγουν ςε ορκοςτάτεσ, ι διζρχονται από περιοχζσ μθχανικϊν/κερμικϊν
καταπονιςεων κα φζρουν πρόςκετθ μόνωςθ. Μθχανιςμοί, ςτοιχεία τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ,
παρελκόμενα, που απαιτοφν γείωςθ, κα φζρουν τον κατάλλθλο ακροδζκτθ.
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Θλεκτρικά ι θλεκτρονικά ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ κα ομαδοποιοφνται κατά ςυγγενικζσ λειτουργίεσ και
κα τοποκετοφνται, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ και θ αντικατάςταςι τουσ.
Οι καλωδιϊςεισ κα τοποκετοφνται ςτο εςωτερικό του λεωφορείου, κατά προτίμθςθ ςτθν οροφι του.
Καλωδιϊςεισ, διακόπτεσ, αιςκθτιρια όργανα και άλλα θλεκτρολογικά ςτοιχεία, που βρίςκονται κάτω από
το δάπεδο, κα προςτατεφονται από μθχανικζσ, κερμικζσ καταπονιςεισ και τθ ρφπανςθ ενϊ κα να είναι,
κατά το δυνατόν, επιςκζψιμα από το εςωτερικό του λεωφορείου.
4.8.4.Εξωτερικόσ Φωτιςμόσ
Τo λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και φωτεινισ
ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 48.
Τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα εξωτερικοφ φωτιςμοφ και ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.). Επιπλζον, κα φζρουν φϊτα ομίχλθσ εμπρόσ, ενςωματωμζνα ςτον
προφυλακτιρα, περιμετρικό φωτιςμό και ςφςτθμα φανοφ - δείκτθ πορείασ ςτο άνω μζροσ τθσ πίςω
πλευράσ τουσ.
4.9.Απόδοςθ Συςτιματοσ Κλιματιςμοφ
Ελάχιςτθ Συνολικι Ϊυκτικι Απόδοςθ: 35kW
Ελάχιςτθ Συνολικι Θερμαντικι Απόδοςθ:15kW

ΒΑ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

1.Ζγκριςθ ΕΕ Τφπου (Ευρωπαϊκι Ζγκριςθ Τφπου) του Οχιματοσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
858/2018 (ι τθν Οδθγία 2007/46/ΕΚ για εγκρίςεισ λθφκείςεσ ζωσ τθν 31θΑυγοφςτου 2020), ι
αίτθςθ για ζγκριςθ τφπου ΕΕ
2.Ριςτοποιθτικό προςφζροντοσ, εφόςον υφίςταται,προμθκευτι ISO 9001
3.Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι ΙSO 14001
4.Τεχνικιζκκεςθ,θοποίακα περιζχεικατ’ ελάχιςτοναναλυτικιτεχνικιπεριγραφι τωνπαρακάτω:
5.Γενικά χαρακτθριςτικά του λεωφορείου.
6.Ωαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων – ςυνιςτωςϊν του λεωφορείου.
7. Διαδικαςία εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων τθλεματικισ και αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ
κομίςτρου.
8. Ωρονοδιάγραμμα και διαδικαςία μεταφοράσ καιπαράδοςθσ λεωφορείων, με βάςθ το
χρονοδιάγραμμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Κεφάλαιο 6.1.4τθσ Διακιρυξθσ.
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10. Διαδικαςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, παράδοςθσ και προμικειασ ανταλλακτικϊν του λεωφορείου.
11. Διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ.
12. Σχζδια, ςε κλίμακα 1:20:
13. Γενικισ διάταξθσ.
14. Εμπρόςκιασ, οπίςκιασ, δεξιάσ και αριςτερισ πλάγιασ όψθσ
15. Διαμικθ τομι, κατά μικοσ όλου του λεωφορείου, ςτο μζςο του πλάτουσ του
16. Εγκάρςιεσ τομζσ, κακϋόλο το μικοσ τουσ, ςε όλουσ τουσ άξονεσ του λεωφορείου
17. Εγκάρςια τομι, ςε όλο το πλάτοσ του λεωφορείου, ςτο ςθμείο του μζγιςτου εςωτερικοφ φψουσ
του οχιματοσ.
18.

Υπογεγραμμζνοκαι
διλωςθσ)μετα

ςφραγιςμζνο

φφλλοελζγχουςυμμόρφωςθσ(υπζχει

απαιτοφμεναχαρακτθριςτικάκαιτισ

κζςθυπεφκυνθσ

ελάχιςτεστιμζστωντεχνικϊνπροδιαγραφϊν

τουςυνόλουτουλεωφορείουκαιτωνςυςτθμάτων/ ςυνιςτωςϊν αυτοφ,ςφμφωνα με το υπόδειγμα
του Ραραρτιματοσ VIII.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

2.1. Στάκμθ κορφβου ςτο εξωτερικό του λεωφορείου
19. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου για εκπομπζσ κορφβου ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 51.

2.2. Τφποσ λεωφορείου
20. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου Οχιματοσ ςε ό,τι αφορά τθ γενικι καταςκευι του, ςφμφωνα
με τον κανονιςμό UN/ECER 107.

2.3. Κατανομι Φορτίων μεταξφ τωνΑξόνων
21.Ψφλλο υπολογιςμοφ τθσ κατανομισ των φορτίων ςε κάκε άξονατου λεωφορείου

2.4. Αυτοφερόμενθ Καταςκευι και Αμάξωμα
22. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου του λεωφορείου, ςε ό,τι αφορά ςτθν υπερκαταςκευι του,
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 66 (προαιρετικι).
23. Βεβαίωςθκαταςκευαςτι γιατθναντιδιαβρωτικιπροςταςία (καταςκευιαπόανοξείδωτοχάλυβα
κατά ΕΝ 1.4003 ιΔιεργαςία Καταφϊρεςθσ (KTL)).
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24. ΥπεφκυνθΔιλωςθ γιαΖγκριςθΤφπου,ςφμφωναμε τονκανονιςμό UN/ECER 118ιΡιςτοποιθτικόISO
3795 ι DIN 75200 γιαταυλικάτθσ εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ,ςε ό,τιαφοράτθ
ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ.
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25.Βεβαίωςθ καταςκευαςτι ότι θ αυτοφερόμενθ καταςκευι είναι λεωφορειακοφ τφπου.

2.5. Εςωτερικι Διαμόρφωςθ Λεωφορείου
26.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουτωνκακιςμάτωντωνεπιβατϊν,ςεό,τιαφοράςτθν
ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
27.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπου,ςφμφωναμετονκανονιςμόUN/ECER118ιΡιςτοποιθτικό
ISO 3795 ι DIN 75200 υλικϊν εςωτερικισ διακόςμθςθσ, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ
κατάτθν καφςθ.

2.6. Ραράκυρα
28.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπου,ςεό,τιαφοράςταυλικάκαιςτθντοποκζτθςθτων
υαλοπινάκων αςφαλείασ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 43.

2.7. Κλιματιςμόσ
29.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 122.
30.Ψυλλάδιο αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ
και πιςτοποιθτικό απόδοςισ τθσ.
31.Ψυλλάδια καταςκευαςτι κερμαντικϊν ςωμάτων.

2.8.

Κινθτιρασ

και

παρελκόμενα

αυτοφ

32.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΚινθτιρα,ςφμφωναμεΕΚ595/2009,γιατθνιςχφουςα
τεχνολογίαEUROVI
33.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER
85, ςε ό,τι αφορά ςτθ μζτρθςθ τθσ κακαρισ ιςχφοσ του.
34.Ριςτοποιθτικό για τθν κατανάλωςθ καυςίμου του λεωφορείου ςε κφκλο SORT 1.
35.Διαγράμματαροπισ,ιςχφοσκαιειδικισκατανάλωςθσκαυςίμου,ςεςυνάρτθςθμετοναρικμό

των

ςτροφϊντου κινθτιρα ανά λεπτό (rpm).
36.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτωνεξαρτθμάτωνςυςτιματοσκίνθςθσ,ςφμφωναμετον
UN/ECER 110, ςε ό,τι αφορά τθν αςφαλι λειτουργία του με φυςικό αζριο.
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κανονιςμό

2.9. Σφςτθμα Τροφοδοςίασ και Δεξαμενι Καυςίμου
37.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΔεξαμενισ/ωνΚαυςίμουςφμφωναμετονκανονιςμό
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διλωςθ κα ςυνοδεφει και λίςτα των εξαρτθμάτων για τθν αςφαλι
πλιρωςθκαιλειτουργίαστωνδεξαμενϊνκαιθςυμμόρφωςιτουσμετισαπαιτιςειστουUN/ECER
110.

2.10. ΚιβϊτιοΤαχυτιτων
38.Διαγράμματα ροπισ, ιςχφοσ, γωνιακισ ταχφτθτασ (rpm) ςε κάκε ςχζςθ μετάδοςθσ.

2.11. Σφςτθμα Διεφκυνςθσ-Τροχοί-Άξονεσ
39.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΣυςτιματοσΔιεφκυνςθσςφμφωναμετονκανονιςμό
UNECE–R 79
40.Ψυλλάδιοτουκαταςκευαςτιτωνπροςφερόμενωνελαςτικϊνμετιστεχνικζσπροδιαγραφζστουσ
(TechnicalDataSheet)

2.12. Συςτιματα Ρζδθςθσ
41.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΣυςτθμάτωνΡζδθςθσςφμφωναμετονκανονιςμόUNECE–
R 13

2.13. Σφςτθμα υμοφλκθςθσ
42.Υπεφκυνθ Διλωςθ γιαΖγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςταςυςτιματαρυμοφλκθςθσ, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό ΕΕ 1005/2010.

2.14. Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα
43.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου του λεωφορείου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι
ςυμβατότθτά

του,

ςφμφωνα

με

τον

κανονιςμό

UN/ECER

10.

2.15. Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ
44.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ
χειροκίνθτωνχειριςτθρίων,ενδεικτικϊνλυχνιϊνκαιδεικτϊνςφμφωναμετονκανονιςμόUNECE–
R 121.
45.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτον εξοπλιςμό ταχυμζτρου καιτθν εγκατάςταςι
του ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 39.
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46.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και
φωτεινισ ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 48.
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2.16. Διαμζριςμα Οδθγοφ
47.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου κακίςματοσ οδθγοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 17
48.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουκακίςματοσοδθγοφ,ςεό,τιαφοράςτθςυμπεριφορά,κατά τθν καφςθ,
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
49.Ριςτοποιθτικό ι Υπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι για πλιρωςθ των απαιτιςεων του ΙSO 16121 για τθν
εργονομία του διαμερίςματοσ του οδθγοφ
50.ΥπεφκυνθΔιλωςθκαταςκευαςτιγιατθνΙκανοποίθςθΣυςτάςεων(προαιρετικϊν)γιατθν
εργονομία του διαμερίςματοσ του οδθγοφ (EBSF ι VDV234).

2.17. Συςτιματα Ζμμεςθσ Πραςθσ (Κάτοπτρα-Κάμερεσ)
51.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων (ςυςκευϊν)
ζμμεςθσ όραςθσ δυνάμειτου κανονιςμοφ UNECE–R 46.
52.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουςυςτθμάτων(ςυςκευϊν)ζμμεςθσόραςθσςφμφωναμετον
κανονιςμό αρικ. UNECE–R 46.

2.18. Ρρόςκετεσ Απαιτιςεισ Αςφαλείασ
53.Ριςτοποιθτικόζγκριςθστφπουψθφιακοφταχογράφου,ςφμφωναμετονκανονιςμόΕΕ165/2014.
54.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςυςτιματοσ ι ςυςκευισ περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ
55.(SLD), ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 89.

2.19. Εργονομία Λεωφορείου
56.ΣυνοπτικιΜελζτθΕργονομίασγιατρεισ

(3)τομείστουλεωφορείου,πουαφοροφντθν

οδιγθςθ, τουσ επιβάτεσ και τθ ςυντιρθςι του.
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1. Επίβλεψθ Καταςκευισ και Ραραλαβι των Λεωφορείων

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςειζνα πρότυπο λεωφορείο
(δείγμα).
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διενεργιςει, ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, ποιοτικό ζλεγχο του παραπάνω
λεωφορείου, ζτςι ϊςτε θ καταςκευι του ναπλθροί τισ προδιαγραφζσ του, ςεδφο, τουλάχιςτον,ςτάδια,
όπωσ παρακάτω:
1.κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ του λεωφορείου, πριν τθ διαδικαςία τθσ
αντιςκωριακισ προςταςίασ, εφόςον αυτι εφαρμόηεται, και βαφισ
2.μετθνολοκλιρωςθτθσκαταςκευισ,μεδοκιμαςτικιοδιγθςθ(testdrive)καιδιεξαγωγιτθσ
δοκιμισ τθσ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ (παράγραφοσ 11.6)
Κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ του πρότυπου λεωφορείου, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα
τθσδιενζργειασποιοτικοφελζγχου,καιςεοποιοδιποτεάλλοςτάδιοκρίνειαπαραίτθτο,μετθναποςτολι
ςτο εργοςτάςιο ζωσ δφο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν του.
Θ Ανακζτουςα Αρχι, διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ καταςκευισ των υπόλοιπων λεωφορείων ςτθ
γραμμι παραγωγισ τουσ.
Θ προςωρινι παραλαβι των λεωφορείων κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ των Ψορζων Λειτουργίασ.

2. Απαιτιςεισ Υλικϊν, Συγκροτθμάτων και Ραρελκομζνων

Ταπαραδοτζαλεωφορείακαπρζπειναείναικαταςκευαςτικάκαιλειτουργικάαπολφτωσόμοια.Τα
χρθςιμοποιοφμενα, ςε αυτά, υλικά καταςκευισ, ςυγκροτιματα, παρελκόμενα, εξαρτιματα, χειριςτιρια,
τυποποιθμζνα υλικά κλπ. πρζπει να είναι του ιδίου τφπου, καταςκευαςτικά και λειτουργικά, απολφτωσ
όμοιακαιτουίδιουκαταςκευαςτι.Οανάδοχοσυποχρεοφταιναχρθςιμοποιιςειμόνονεκείνατα
εξαρτιματαάλλωνυπο-προμθκευτϊνιυπο-καταςκευαςτϊν,ταοποίαείναιδυνατόνναβρεκοφνωσ
γνιςια ανταλλακτικά ςτθν ελεφκερθ αγορά.

3. Ρροςκόμιςθ Εγκρίςεων Τφπου Συςτθμάτων-Συνιςτωςϊν του Λεωφορείου

Oανάδοχοσπρομθκευτισ,καπρζπειναπροςκομίςει,εντόσςαράνταπζντε(45)θμερϊναπότθνανάκεςθ
όλεστισεγκρίςειστφπουτωνςυςτθμάτων-ςυνιςτωςϊντουλεωφορείου,γιατισοποίεσυπζβαλεΥπεφκυνθ
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Διλωςθ ςτο ςτάδιο των προςφορϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα εκπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι του
και κα γίνεται πρόςκλθςθ ανάκεςθσ ςτον δεφτερο μειοδότθ του διαγωνιςμοφ.

4. Ζγκριςθ Τφπου του Λεωφορείου από τθν Ελλάδα

O ανάδοχοσ προμθκευτισ, κα πρζπει να κατακζςει, με τθν παράδοςθ, ζγκριςθ τφπου του λεωφορείου,
από τθν Ελλάδα, από το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν.

5. Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ Ραραγωγισ

Κάκε λεωφορείο που παραδίδεται, κα ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό ΣυμμόρφωςθσΡαραγωγισ
(ConformityofProduction).Οι

διαδικαςίεσ

ςυμμόρφωςθστθσπαραγωγισ

κα

πλθροφντιστεχνικζσ

προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.

6. Εναρμόνιςθ Ρροδιαγραφϊν

Οανάδοχοσείναιυποχρεωμζνοσναπαραδϊςειταλεωφορεία,αφοφλάβειυπόψθτθνπλιρθεναρμόνιςθ

των

προδιαγραφϊν τουσ με τισ όποιεσ νομοκετικζσ μεταβολζσ προκφψουν ςτθν Ελλάδα, ςτο διάςτθμα
μεταξφτθσ θμερομθνίασυπογραφιστθσ ςφμβαςθσκαιαυτιστθσπαράδοςθστωνλεωφορείων.Θ ςυμμόρφωςθ
του

αναδόχου

με

τισ

ωσ

άνω

νομοκετικζσ

μεταβολζσ

εγγράφωσςτονεκάςτοτεΨορζαΛειτουργίασ,μζςαςεεφλογο χρονικό διάςτθμα.
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΘΩΤΩΝ (18-M) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ
(CNG)
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΘ

Το παρόν κείμενο περιζχει τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτθν προμικεια αρκρωτϊν
αςτικϊν λεωφορείων 18-m ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) EUROVI.
1.1.Νομοκεςία, Κανονιςμοί και Απαιτιςεισ
Για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω Διεκνείσ, Ευρωπαϊκζσ και
Εκνικζσ οδθγίεσ, αποφάςεισ κανονιςμοί και νομοκετιματα (όπωσ ιςχφουν ςιμερα), κακϊσ και τυχόν ειδικζσ
απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν ορκι και αποδοτικι λειτουργία των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν τθσ Ακινασ και
τθσ Θεςςαλονίκθσ:
1.

Ο κανονιςμόσ (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ για τθν ζγκριςθ και τθν εποπτεία τθσ αγοράσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των
ρυμουλκουμζνων τουσ και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν
τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά, για τθν τροποποίθςθ των
κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 715/2007 και (ΕΚ) αρικ. 595/2009 και για τθν κατάργθςθ τθσ
οδθγίασ 2007/46/ΕΚ

2.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 29949/1841, που προςαρμόηει τθν Ελλθνικι Νομοκεςία
προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ, (ΨΕΚ 2112/Β/29-9-2009) και τροποποιικθκε με
τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ (ΥΑ) 29577/3167 (ΨΕΚ 2046/Β/22-8-2013), 15659/1138 (ΨΕΚ
528/Β/5-4-2011) και Οικ 3763/111 (ΨΕΚ 1163/Β/18-6-2015).

3.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ, ο οποίοσ τροποποιείται από τον κανονιςμό ΕΕ 407/2011 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ

4.

Ο προαναφερκείσ κανονιςμόσ ΕΕ 407/2011 *4+ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

5.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 595/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ (ΕUROVI)

6.

Ο κανονιςμόσ ΕΕ 1230/2012 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (αφορά ςε μάηα και διαςτάςεισ
οχθμάτων)

7.

Ο κανονιςμόσ UN/ECER 107 (αφορά ςε λεωφορεία κατθγορίασ Μ2 ι Μ3)

8.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 43281/2629 (ΨΕΚ 1659/Β/13-8-2009 - ενοποίθςθ
χορθγοφμενων εγκρίςεων τφπου λεωφορείων).

9.

Οι απαιτιςεισ του επιβατικοφ κοινοφ ςε ό,τι αφορά ςτθν άνεςθ και ελκυςτικότθτα του
αςτικοφ λεωφορείου και οι ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ ατόμων με αναπθρία (ΑμεΑ) και
υπερθλίκων επιβατϊν.
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10.
Θ τοπογραφία και τα 2021-03-12
χαρακτθριςτικά του οδικοφ δικτφου, οι κλιματολογικζσ και ιδιαίτερεσ
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τοπικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ κακϊσ και του νομοφ
Θεςςαλονίκθσ.
11.

Θ μείωςθ των ρφπων και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ χριςθσ φιλικϊν
τεχνολογιϊν προσ αυτό.

12.

Ο κανονιςμόσ UN/ECER 110r3, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, (αφορά ςε λεωφορεία που
χρθςιμοποιοφν ωσ καφςιμο ςυμπιεςμζνο φυςικό αζριο (CNG)).

Σθμειϊνεται ότι πζρα από το παραπάνω γενικό νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο, οι επιμζρουσ απαιτιςεισ
των ςθμείων *9+-*11+ προςδιορίηονται όπου αυτό είναι αναγκαίο, από κανονιςμοφσ και οδθγίεσ, οι οποίεσ
αναφζρονται εντόσ του κειμζνου των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Στο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο περιλαμβάνονται και τυχόν νζεσ, επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ και
κανονιςμοί.
1.2.Οριςμοί
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ακολουκοφνται οι παρακάτω οριςμοί:
Αςτικό Λεωφορείο:«Αςτικό» χαρακτθρίηεται το λεωφορείο, το οποίο είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο και
καταςκευαςμζνο για τθ μεταφορά κακιμενων και όρκιων επιβατϊν και το οποίο δφναται να εκτελεί αςτικι
ςυγκοινωνία. Ωαρακτθριςτικά τθσ λειτουργίασ του αςτικοφ λεωφορείου είναι οι ςυχνζσ ςτάςεισ για τθν
επιβίβαςθ και αποβίβαςθ επιβατϊν, θ χαμθλι μζςθ ταχφτθτα, θ ανάγκθ αςφαλοφσ και ταχείασ ειςόδου και
εξόδου των μεταφερομζνων επιβατϊν και θ παροχι πλθροφόρθςθσ εντόσ και εκτόσ του λεωφορείου.
Αυτοφερόμενθ

καταςκευι

(self-supportedstructure):

Αναφζρεται

ςτο

ςφνολο

πλαιςίου

και

υπερκαταςκευισ του λεωφορείου, ωσ ενιαίου και ολοκλθρωμζνου φζροντοσ χωροδικτυϊματοσ.
1.3.Γενικζσ Ραρατθριςεισ
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ιςχφουν τα παρακάτω:
i.

Θ αρίκμθςθ ςε αγκφλεσ (π.χ. *7+) αναφζρεται ςτισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ, κανονιςμοφσ, αποφάςεισ

και νομοκετιματα που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 1.1.
ii.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που δεν ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ «προτιμθτζοσ» ι

«προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ», κεωροφνται υποχρεωτικζσ.
iii.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ «προτιμθτζοσ» ι

«προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ», δεν είναι υποχρεωτικζσ, αλλά θ εφαρμογι τουσ ςυνεπάγεται
υψθλότερθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςτο αντίςτοιχο κριτιριο αξιολόγθςθσ αυτισ.
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2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
2.1.Τφποσ Λεωφορείου

χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *1+, *2+, *3+, *4+, *5+, *6+, *7+, *8]
2.1.1.Βαςικά Χαρακτθριςτικά
Απλό αςτικό λεωφορείο κατθγορίασ Μ3, κλάςθσ Ι, νζασ καταςκευισ, παραγόμενο ςε ςειρά, με κινθτιρα
ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), χαμθλοφ δαπζδου *7+.
2.1.2.Ζγκριςθ Τφπου Οχιματοσ
O προμθκευτισ, με τθν προςφορά του, κα πρζπει να κατακζςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ζγκριςθ τφπου ΕΚ
(Ευρωπαϊκι Ζγκριςθ Τφπου) του λεωφορείου από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν *1+, ι
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2007/46/ΕΚ, για «ζγκριςθ τφπου πλιρουσ οχιματοσ ι ζγκριςθ τφπου ΕΕ που
χορθγικθκε ςε οχιματα ι ςε ςυςτιματα, καταςκευαςτικά ςτοιχεία ι χωριςτζσ τεχνικζσ μονάδεσ ζωσ τθν 31θ
Αυγοφςτου 2020» ςφμφωνα με το Άρκρο 89 «Μεταβατικζσ Διατάξεισ» τθσ *1+ -και είναι ακόμα ςε ιςχφ.
2.1.3Εμπειρία Καταςκευαςτι του Λεωφορείου
Ο καταςκευαςτισ του λεωφορείου κα πρζπει να ζχει διακζςειςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν
τελευταία πενταετία ζωσ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ, ςαράντα (40) τουλάχιςτον αςτικά λεωφορεία 18m
ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με τα προςφερόμενα αςτικά
λεωφορεία, ςε οργανιςμοφσ-εταιρείεσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν. Ϋσ παρεμφερι, νοοφνται αρκρωτά
λεωφορεία χαμθλοφ δαπζδου («χαμθλοδάπεδα») (ςφμφωνα με τον οριςμό του *7+), ιδίων διαςτάςεων, με
ιδίου τφπου και αντίςτοιχθσ ιςχφοσ κινθτιρα, με ιδίου τφπου ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ
πρόωςθσ(κινθτιρα-κιβωτίουταχυτιτων-διαφορικοφ)

και

ιδίασ

γενιάσ

ςυςτιματα

ελζγχου

πζδθςθσ/ανάρτθςθσ.
2.2.Ρεριβάλλον Λειτουργίασ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECER 51.
2.2.1.Κλιματολογικζσ Συνκικεσ
Το λεωφορείο κα μπορεί να λειτουργεί ικανοποιθτικά ςτισ δυςμενζςτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ του
λεκανοπεδίου τθσ Ακινασ και τθσ περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ, οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθν Εκνικι
Μετεωρολογικι Υπθρεςία, φαίνονται ςτον Ρίνακα:
Πίνακασ 1: Δυςμενείσ Κλιματολογικζσ Συνθήκεσ Αθήνασ και Θεςςαλονίκησ
42OC

ΜΕΣΘ ΜΕΓΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

48 OC

ΑΡΟΛΥΤΘ ΜΕΓΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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-2 OC

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-13 OC

ΑΡΟΛΥΤΘ ΕΛΑΩΙΣΤΘ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΣΘ ΕΤΘΣΙΑ ΣΩΕΤΙΚΘ ΥΓΑΣΙΑ

67.1%

ΜΕΓΙΣΤΘ ΕΤΘΣΙΑ ΣΩΕΤΙΚΘ ΥΓΑΣΙΑ

100%

ΒΟΩΟΡΤΫΣΘ (ΜΕΓ 24H)

90,3 MM

XΙOΝΟΡΤΫΣΘ (ΜΕΓ 24H)

ΡΕΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΜΕΣΘ ΕΤΘΣΙΑ ΒΟΩΟΡΤΫΣΘ

37,4 MM

(ΜΘΝΙΑΙΫΣ)
ΥΡΑΝΣΘ ΑΕΑ

ΥΪΘΛΘ

ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΔΙΑΒΫΣΘΣ

ΥΪΘΛΕΣ

2.2.2.Στάκμθ Θορφβου του Λεωφορείου
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου για εκπομπζσ κορφβου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 51.
2.3.Εξωτερικόσ Χρωματιςμόσ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ κα περιλαμβάνει μζχρι και πζντε αποχρϊςεισ, κατά τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ τόςο ωσ προσ τθν επιλογι των αποχρϊςεων όςο και ωσ προσ τον αρικμό των οχθμάτων
που κα αναλογοφν ςε κάκε απόχρωςθ.
Το πάχοσ του βαςικοφ χρωματιςμοφ, εξωτερικά – εςωτερικά, κα είναι τουλάχιςτον 100 μm. Τα χρϊματα κα
είναι υδατοδιαλυτά.
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3.ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
3.1.Χωρθτικότθτα

χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *6+, *7+
3.1.1.Κυρίεσ Διαςτάςεισ
Οι κφριεσ διαςτάςεισ του λεωφορείου κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 2: Προδιαγραφζσ Κφριων Διαςτάςεων Λεωφορείων
Διάςταςθ

Τιμι

Μικοσ *6+

18.000 mm (+/- 5%)

Μζγιςτο πλάτοσ *6+

2.550 mm

Μζγιςτο φψοσ *6+

3.500 mm

Ελάχιςτο εςωτερικό φψοσ1

2.200 mm

Ελάχιςτο εςωτερικό φψοσ ςτο τμιμα τθσ

1.900 mm

άρκρωςθσ2
1

Δαπζδου-οροφισ, ςε οποιαδιποτε κζςθ, ςτο διαμικθ άξονα του λεωφορείου,εκτόσ του τμιματοσ τθσ

άρκρωςθσ
2

Δαπζδου-οροφισ, ςε οποιαδιποτε κζςθ, ςτο διαμικθ άξονα του λεωφορείου,ςτο τμιμα τθσ άρκρωςθσ

3.1.2.Συνολικόσ Αρικμόσ Επιβατϊν
Ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ επιβατϊν (χωρίσ οδθγό και ΑμεΑ):130
3.1.3.Αρικμόσ Κακιμενων Επιβατϊν
Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν κζςεων επιβατϊν (χωρίσ οδθγό και ΑμεΑ):39
Ρτυςςόμενεσ Θζςεισ Επιβατϊν δεν απαιτοφνται. Θ προςφορά τουσ είναι προτιμθτζα.
3.1.4.Αρικμόσ Θζςεων ΑμεΑ
Θζςεισ ΑμεΑ: 1
3.1.5.Χϊροσ ΑμαξιδίουΑμεΑ
Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Θζςθ απζναντι από τθ δεφτερθ, από εμπρόσ, κφρα (ςτθν οποία κφρα κα είναι εγκατεςτθμζνθ και θ διάταξθ
(ράμπα) επιβίβαςθσ/αποβίβαςθσ ΑμεΑ).
3.1.6.Διάταξθ Δαπζδου
Ωαμθλοδάπεδο (low-floor) Λεωφορείο. Μζγιςτο φψοσ δαπζδου ςτισ κφρεσ ειςόδου των επιβατϊν 340
mmμε το λεωφορείο ακινθτοποιθμζνο, χωρίσ επιβάτεσ και χωρίσ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ
επιγονάτιςθσ.
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3.2.Ρροςβαςιμότθτα

χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+
3.2.1.Διάταξθ Οδιγθςθσ & Θυρϊν
Οδιγθςθ αριςτερά, Θφρεσ ςτθ δεξιά πλευρά
3.2.2.Αρικμόσ και Θζςθ Θυρϊν
Τζςςερισ (4)- Μία (1) Εμπρόσ, Δφο (2) ςτο Μζςο, Μία (1) Ρίςω
3.2.3.Χριςθ και Χαρακτθριςτικά Θυρϊν
Ωριςθ για είςοδο/ζξοδο.
Ωαρακτθριςτικά κυρϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του [7].
Μθχανοκίνθτεσ κφρεσ, όχι αυτόματθσ λειτουργίασ, διπλζσ, με ελάχιςτο πλάτοσ 1.200 mm και άνοιγμα προσ
το εςωτερικό του λεωφορείου.
Με μονοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ ςε όλο το φψοσ τουσ, ελάχιςτου πάχουσ 4mm, φιμζ, με ςυντελεςτι
κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50% και ςτεγανοποίθςθ ςε είςοδο νεροφ και αζρα.
Με μθχανιςμοφσ λειτουργίασ απολφτωσ όμοιουσ και εναλλάξιμουσ.
3.2.4.Σφςτθμα Λειτουργίασ Θυρϊν
Θλεκτροπνευματικι λειτουργία.
Ζλεγχοσ από τθ κζςθ του οδθγοφ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ *7].
Άνοιγμα-κλείςιμο με ξεχωριςτό διακόπτθ, ανεξάρτθτα για κάκε κφρα.
Διακόπτθσ με ειδικι ςιμανςθ, ςε κζςθ που δεν κα δθμιουργεί ςφγχυςθ με άλλα χειριςτιρια, όχι τφπου
αφισ.
Ρλθροφόρθςθ κατάςταςθσ των κυρϊν: Οπτικι (κζςθ ι φωσ διακόπτθ ι ενδεικτικι λυχνία) και Θχθτικι
(ςιμα ςτθν περιοχι του οδθγοφ).
Ζνδειξθ ανοίγματοσ κυρϊν με φωτεινι πινακίδα ζνδειξθσ ςτάςθσ, πάνω από κάκε κφρα, ορατι ςτο
εςωτερικό του λεωφορείου (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.5.4).
Ωειριςτιρια ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθ λειτουργία κάκε κφρασ, χωρίσ τροφοδοςία από τθν θλεκτρικι
εγκατάςταςθ του λεωφορείου, με προςτατευτικι διάταξθ ζναντι ακοφςιου χειριςμοφ: εςωτερικά, ςε κάκε
κφρα και εξωτερικά, τουλάχιςτον, ςε μία κφρα εκτόσ τθσ εμπρόςκιασ.
Ρρόςκετθ ενεργοποίθςθ λειτουργίασ εμπρόςκιασ κφρασ για είςοδο-ζξοδο οδθγοφ-προςωπικοφ
ςυντιρθςθσ: ενεργοποίθςθ μζςω διακόπτθ, ςε ειδικι κρφπτθ, ςτθν εξωτερικι πλευρά του αμαξϊματοσ.
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3.2.5.Ρροςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ

Ανακλινόμενθ ράμπα ςτθ δεφτερθ από εμπρόσ κφρα, για τθν επιβίβαςθ και αποβίβαςθ ΑμεΑ, ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ του *7+, με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
-

Ανάπτυξθ και επαναφορά με τοπικό χειροκίνθτο χειριςμό από τον οδθγό.

-

Με αντικραδαςμικι προςταςία, χειρολαβι και ςφςτθμα αςφάλιςισ τθσ, κατά τθν κίνθςθ
του λεωφορείου.

-

Ωωρίσ εςοχζσ-προεξοχζσ ςτθ ςυναρμογι του με το δάπεδο, εφόςον αποτελεί τμιμα αυτοφ

-

Με ςιμανςθ τθσ κζςθσ τθσ ςτον πίνακα οργάνων, με αντίςτοιχθ οπτικι ζνδειξθ, ςτον
οδθγό.

-

Με αποκλειςμό εκκίνθςθσ του λεωφορείου, χωρίσ τθν επαναφορά τθσ ςτθν κλειςτι κζςθ.

3.2.6.Βακμίδεσ
Καμία βακμίδα εςωτερικά ςε κφρα.
Διάδρομοσ λεωφορείου χωρίσ βακμίδα *7+.
3.2.7.Διάταξθ Επιγονάτιςθσ (Kneeling)
Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα επιγονάτιςθσ (KNEELING) τθσ δεξιάσ πλευράσ, το οποίο κα
πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Πταν το λεωφορείο είναι ακινθτοποιθμζνο ι κινείται με ταχφτθτα μικρότερθ των 5 km/h κα μπορεί να
βυκίηεται από τθν πλευρά των κυρϊν, για τθ διευκόλυνςθ ειςόδου, εξόδου των επιβατϊν ι τθ χριςθ τθσ
ράμπασ ΑμεΑ.
Θ επιγονάτιςθ κα επιτυγχάνεται με μζγιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ όχι μεγαλφτερθ των 270mm
ςφμφωνα με τον *7+.
Θ επιγονάτιςθ κα ενεργοποιείται από τον οδθγό.
Θ εκκίνθςθ του λεωφορείου δεν κα είναι δυνατι, όταν το όχθμα βρίςκεται ςτθ κζςθ επιγονάτιςθσ.
3.3.Αςφάλεια
3.3.1.Ενεργθτικι Αςφάλεια
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: UN/ECR79, UN/ECR13, [7]
3.3.1.1.Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτον εξοπλιςμό διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECER79.
Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα λειτουργεί με υδραυλικι ι θλεκτρικι υποβοικθςθ. Το τιμόνι κα είναι
ρυκμιηόμενο, κατά το φψοσ και τθν κλίςθ και κα αςφαλίηει με ειδικι μθχανικι διάταξθ.
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3.3.1.2.Συςτιματα Ρζδθςθσ

Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν πζδθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER13.
Τα ςυςτιματα πζδθςθσ και αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
κανονιςμοφ UN/ECER13.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ των λεωφορείων κα ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ ελζγχου
και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ, διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ βζλτιςτθ
αςφάλεια, ζλεγχο, ευκολία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν άνεςθσ για τον
οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
Κεντρικό ςφςτθμα πζδθςθσ πορείασ:
Τα λεωφορεία κα φζρουν διπλό κφκλωμα πζδθςθσ πορείασ, πνευματικοφ τφπου, με ανεξάρτθτο κφκλωμα
πεπιεςμζνου αζρα και αεροφυλάκια, για κακζναν από τουσ άξονεσ, τα οποία κα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ι αλουμίνιο. Θ ενεργοποίθςθ κα γίνεται από το πεντάλ πζδθςθσ, μζςω θλεκτρονικισ διάταξθσ
λειτουργίασ και ελζγχου.
Δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (Ωειρόφρενο):
Το δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (χειρόφρενο) κα είναι είτε πνευματικό είτε θλεκτρικό. Θα προβλζπεται
πρόςκετο ςφςτθμα απελευκζρωςθσ ςε περίπτωςθ κινδφνου. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ ενεργοποίθςθσ του
χειρόφρενου, με τον κινθτιρα εκτόσ λειτουργίασ, ο οδθγόσ κα ειδοποιείται από οπτικό και θχθτικό ςιμα
ςτον πίνακα οργάνων.
Σφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ:
Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα δρα τουλάχιςτον ςτον κινθτιριο άξονα και κα ενεργοποιείται με πίεςθ
αζρα, μζςω διακόπτθ ςτον πίνακα οργάνων του λεωφορείου. Το ςφςτθμα κα απενεργοποιείται με τθ χριςθ
του πεντάλ γκαηιοφ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα τίκεται εκτόσ λειτουργίασ, όταν ενεργοποιείται το
χειρόφρενο.
Σφςτθμα πρόςκετθσ πζδθςθσ – Επιβραδυντισ:
Στο λεωφορείο κα υπάρχει διάταξθ πρόςκετθσ πζδθςθσ (RETARDER, ι άλλο ςφςτθμα παρόμοιασ
λειτουργίασ και λειτουργικότθτασ), ενςωματωμζνο ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων (παράγραφοσ 4.3.1). Το
παραπάνω ςφςτθμα πζδθςθσ κα λειτουργεί από το πεντάλ πζδθςθσ και από διακόπτθ ςτον πίνακα
οργάνων.
Συςτιματα αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ:
Τα λεωφορεία κα εφοδιάηονται με Συςτιματα Αντιεμπλοκισ κατθγορίασ Ι κατά τθν πζδθςθ, όπωσ αυτά
ορίηονται ςτον κανονιςμό UN/ECER13.
Στα πλαίςια αυτά, τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ελζγχου Ρζδθςθσ EBS
(ElectropneumaticdualcircuitairBrakeSystem).
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Άλλεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ:

Το ςφςτθμα πζδθςθσ των λεωφορείων κα λειτουργεί με αεριηόμενεσ διςκόπλακεσ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ.
3.3.1.3.Σφςτθμα Ανάρτθςθσ
Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα είναι με αερόςουςτεσ.
Ο μπροςτινόσ άξονασ κα ζχει διάταξθ ανεξάρτθτθσ ανάρτθςθσ για κάκε τροχό.
Το λεωφορείο κα διακζτει διάταξθ ανφψωςθσ ολοκλιρου του αμαξϊματοσ, ςφμφωνα με τον *7+,
ενεργοποιοφμενθ από τον οδθγό όταν απαιτείται.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ των λεωφορείων κα ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ
ελζγχου και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ και διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ
βζλτιςτθ αςφάλεια, ζλεγχο, εργονομία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
άνεςθσ για τον οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
3.3.2.Ρακθτικι Αςφάλεια (Αυτοφερόμενθ Καταςκευι Και Αμάξωμα)
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER 66 (για την υπερκαταςκευή).
3.3.2.1.Αυτοφερόμενθ Καταςκευι
Το λεωφορείο κα ζχει, κατά προτίμθςθ, ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν υπερκαταςκευι του, ςφμφωνα
με τον κανονιςμό UN/ECER66.
Θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.
Θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά ΕΝ 1.4003, ι από
αλουμίνιο ι εναλλακτικά, το ςφνολο τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ του λεωφορείου κα ζχει υποβλθκεί
ςε αντιδιαβρωτικι διεργαςία, με τθ μζκοδο τθσ καταφϊρεςθσ (KTL).
Άρκρωςθ Οχιματοσ:
Το αρκρωτό τμιμα του λεωφορείου κα πλθροί τα αναφερόμενα ςτον κανονιςμό *7+. Θ λειτουργία τθσ
άρκρωςθσ δε κα επθρεάηει τθν καλι λειτουργία ι τθν αντοχι των καλωδιϊςεων, ςωλθνϊςεων ι άλλων
εξαρτθμάτων που διζρχονται από τον χϊρο αυτισ.
3.3.2.2.Χαρακτθριςτικά Αμαξϊματοσ
Το αμάξωμα του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.
Ο εξωτερικόσ μανδφασ κα αποτελείται από τυποποιθμζνα ανεξάρτθτα τμιματα (πανζλα), τα οποία κα
μποροφν να αντικακίςτανται μεμονωμζνα ι από ειδικι λαμαρίνα λεωφορειακϊν αμαξωμάτων ι άλλου
κατάλλθλου υλικοφ, με ομαλζσ επιφάνειεσ, για τθ διευκόλυνςθ του κακαριςμοφ τουσ από αυτόματα
πλυντιρια.
Σθμεία Ανφψωςθσ του Οχιματοσ:
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Θα υπάρχουν τουλάχιςτον ζξι (6) κατάλλθλα διαμορφωμζνα ςθμεία, εφκολα προςβάςιμα, για τθν ανφψωςθ
του λεωφορείου, που κα υποδεικνφονται με ειδικό ςιμα επί του αμαξϊματοσ.
3.3.3.Συςτιματα Ζμμεςθσ Πραςθσ (Κάμερεσ- Κάτοπτρα)
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: UN/ECER46 (ςυςκευζσ ζμμεςησ όραςησ).
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου για τα ςυςτιματα (ςυςκευζσ) ζμμεςθσ όραςθσ και τθν τοποκζτθςι
τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER46.
3.3.3.1.Κάμερεσ
Κάμερεσ Οδιγθςθσ:
Τα λεωφορεία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER46, κα φζρουν εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά, από μία
κάμερα οδιγθςθσ, κλάςθσ ΙΙ, που θ εικόνα τουσ κα προβάλλεται ςε πολλαπλι οκόνθ, τοποκετθμζνθ ςτο
ταμπλό του οδθγοφ, ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ εςοχι, πάνω από τθν προβλεπόμενθ κζςθ του
χειριςτθρίου του ςυςτιματοσ τθσ τθλεματικισ.
Εναλλακτικά, αντί των καμερϊν, τα λεωφορεία μποροφν να φζρουν κάτοπτρα ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.3.3.2.
Κάμερα Ελζγχου Κυκλοφορίασ Επιβατϊν:
Για τον πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ των επιβατϊν, ςε όλεσ εκτόσ από τθν εμπρόςκια κφρα, κα
τοποκετθκεί, ςε κατάλλθλθ κζςθ, ςε κακεμία από αυτζσ, κάτω από τθν οροφι του λεωφορείου, κάμερα,
αμβλυγϊνιου φακοφ, τθσ οποίασ θ εικόνα τθσ κα προβάλλεται ςτθν οκόνθ του οδθγοφ.
Κάμερα Οπιςκοπορείασ:
Θα εγκαταςτακεί κάμερα οπιςκοπορείασ, με προβολι ςτθν οκόνθ του οδθγοφ.
3.3.3.2.Κάτοπτρα
Τα λεωφορεία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 46, μποροφν, αντί των καμερϊν οδιγθςθσ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.3.3.1, να φζρουν εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά, από ζνα κφριο κάτοπτρο
(μεγάλο), κλάςθσ ΙΙ, κατάλλθλων διαςτάςεων, θλεκτρικά ρυκμιηόμενο.
Τα κάτοπτρα κα ςτθρίηονται ςε αρκρωτι βάςθ, για τθν ταχεία αποςυναρμολόγθςθ και επανατοποκζτθςι
τουσ.
3.3.4.Διακόπτθσ Ανάγκθσ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ κα υπάρχει διακόπτθσ ανάγκθσ, για άμεςθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του
κινθτιρα. Κδιοσ διακόπτθσ κα υπάρχει και ςτο διαμζριςμα του κινθτιρα.
3.3.5.Ταχογράφοσ-Σφςτθμα/Συςκευι Ρεριοριςμοφ Ταχφτθτασ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+,UN/ECER 89 (ςυςκευή περιοριςμοφ ταχφτητασ), ΕΕ 165/2014
(ταχογράφοσ).
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3.3.5.1.Ταχογράφοσ

Τα λεωφορεία κα φζρουν ψθφιακό ταχογράφο, ο οποίοσ κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό ΕΕ 165/2014.
Ο ταχογράφοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο χϊρο του οδθγοφ, ςε εφκολα προςβάςιμθ κζςθ.
3.3.5.2.Σφςτθμα/Συςκευι Ρεριοριςμοφ Ταχφτθτασ
Κάκε λεωφορείο κα φζρει εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα (ι ςυςκευι) περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ (SLD),
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ UN/ECER89.
3.3.6.Ρυροπροςταςία
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+
3.3.6.1.Ενεργθτικι Ρυροπροςταςία:
Θ πυροπροςταςία του διαμερίςματοσ του κινθτιρα κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Μεταξφ άλλων, κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με τον παραπάνω κανονιςμό,
ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να ανιχνεφει τθ κερμοκραςία του διαμερίςματοσ του κινθτιρα. Εφόςον αυτι θ
κερμοκραςία υπερβαίνει μια προδιαγεγραμμζνθ τιμι, κα ενεργοποιείται ακουςτικό και οπτικό ςιμα ςτον
οδθγό.
3.3.6.2.Ρακθτικι Ρυροπροςταςία
Ρυροςβεςτιρεσ:
Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με δφο πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ των ζξι (6) kg ο κακζνασ, από
τουσ οποίουσ ο ζνασ τουλάχιςτον κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν περιοχι του οδθγοφ. Ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςι τουσ κα είναι τουλάχιςτον 15 dm3 [7].
Ζξοδοι Κινδφνου:
Ο αρικμόσ των εξόδων κινδφνου και οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι ςφμφωνα με το *7+.
Ραράκυρα κινδφνου μποροφν να οριςτοφν όςα πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του *7+, με
τοποκζτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςιμανςθσ και των απαιτοφμενων διατάξεων κραφςθσ των υαλοπινάκων τουσ.
3.4.Οδθγόσ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+, UN/ECER 17, UN/ECER 118, UN/ECER 121, ISO 16121
3.4.1.Ρροδιάγραφεσ Διαμερίςματοσ Οδθγοφ
Το διαμζριςμα του οδθγοφ κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ εργονομίασ ςφμφωνα με τοπρότυποISO 16121 ι
ιςοδφναμο.
3.4.2.Κάκιςμα Οδθγοφ - Ρροδιαγραφζσ και υκμίςεισ
To κάκιςμα του οδθγοφ κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER17 και ςε ό,τι αφορά
ςτθ ςυμπεριφορά κατά τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER118.
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Το κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι περιςτρεφόμενο και ρυκμιηόμενο ωσ προσ το φψοσ και τθ κζςθ, κα φζρει
πλιρθ διάταξθ απορρόφθςθσ κραδαςμϊν κακϊσ και ρφκμιςθ ανάλογα με το βάροσ του οδθγοφ. Το
κάκιςμα κα διακζτει ρφκμιςθ τθσ καταλλθλότερθσ κζςθσ του οδθγοφ, με ειδικι διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ
κλίςθσ τθσ πλάτθσ και τθσ οριηόντιασ επιφάνειασ. Το κάκιςμα κα είναι επενδυμζνο με μαλακό αεριηόμενο
υλικό, με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ. Θ επζνδυςθ του κακίςματοσ κα είναι καταςκευαςμζνθ εξ ολοκλιρου από
δφςφλεκτο υλικό.
3.4.3.Διάταξθ Διαμερίςματοσ Οδθγοφ – Ρροςταςία Οδθγοφ
Το διαμζριςμα του οδθγοφ κα αποτελεί κλειςτι καμπίνα, ςε όλο το φψοσ τθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται
πλιρθσ διαχωριςμόσ από το χϊρο επιβατϊν.
Θ διαμόρφωςθ τθσ κλειςτισ καμπίνασ κα παρζχει δυνατότθτα οπτικισ επικοινωνίασ με τουσ επιβάτεσ και
κα είναι ςφμφωνοσ με τισ προδιαγραφζσ του *7+ και τθσ εργονομίασ του διαμερίςματοσ του οδθγοφ
(παράγραφοσ 3.6).
Θ καμπίνα κα φζρει κφρα προσ το εςωτερικό του λεωφορείου, με ςτακερό υαλοπίνακα, ςτο πάνω μζροσ
τθσ, φψουσ μεταξφ 1.50mκαι 2.00 m, θ οποία κα ανοίγει προσ τα εςωτερικό του λεωφορείου και κα
αςφαλίηει ςτθν κλειςτι κζςθ.
Θ οπίςκια πλευρά τθσ κλειςτισ καμπίνασ κα αποτελείται από κατάλλθλο αδιαφανζσ χϊριςμα, με υλικά
ςκοφρασ απόχρωςθσ και περιοριςμζνων αντανακλαςτικϊν ιδιοτιτων.
Ο προμθκευτισ, ςτθν προςφορά του, κα προςκομίςει τθ δικι του πρόταςθ για το διαχωριςμό του
διαμερίςματοσ οδθγοφ-επιβατϊν, θ οποία κα αξιολογθκεί.
3.4.4.Ρίνακασ Οργάνων και Ενδείξεων (Ταμπλό)
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ
χειροκίνθτων χειριςτθρίων, ενδεικτικϊν λυχνιϊν και δεικτϊν, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER121.
Ο πίνακασ κα φζρει πλιρθ ςειρά οργάνων ζνδειξθσ, ελζγχου των λειτουργιϊν του λεωφορείου και
χειριςτθρίων, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 16121. Ο πίνακασ οργάνων κα περιζχει όλα τα θλεκτρικά
ςτοιχεία και τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ, με τισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ και αναμονζσ, που απαιτοφνται,
για τθν ςυνεργαςία του με το ςφςτθμα τθλεματικισ.
Στον πίνακα οργάνων κα υπάρχει ζνδειξθ με τισ ϊρεσ λειτουργίασ του κινθτιρα του λεωφορείου.
Ο πίνακασ οργάνων δεν επιτρζπεται να είναι του τφπου με οκόνθ αφισ (touchscreen).
3.4.5.Θλιοπροςταςία
Το λεωφορείο κα διακζτει αντθλιακό εςωτερικό κινθτό παραπζταςμα ικανϊν διαςτάςεων ςτον εμπρόςκιο
ανεμοκϊρακα, για τθν προςταςία του οδθγοφ. Το παραπζταςμα κα ακινθτοποιείται ςε οποιαδιποτε κζςθ
επιλζξει ο οδθγόσ. Αντίςτοιχοσ μθχανιςμόσ και παραπζταςμα κα τοποκετθκεί και ςτο αριςτερό παράκυρο
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του οδθγοφ, με τζτοια διαδρομι, όμωσ, ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ορατότθτα μζςω του (εφόςον υπάρχει)
αριςτεροφ εξωτερικοφ κατόπτρου.
3.4.6.Ρλευρικό Ραράκυρο Οδθγοφ
Το πλευρικό παράκυρο του οδθγοφ κα είναι ςυρόμενο, με μονό φιμζ υαλοπίνακα, αςφαλείασ, τφπου
securit, με ςυντελεςτι κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50%, πάχουσ 3,85 (+) (-) 0,15 mm, με φίλτρο UV
για τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και χωρίσ επικάλυψθ μεμβράνθσ.
3.4.7.Χειριςτιριο Ρρογραμματιςμοφ Ρινακίδων Ρροοριςμοφ
Το ςφςτθμα πινακίδων προοριςμοφ κα διακζτει χειριςτιριο για τον προγραμματιςμό των κειμζνων από τθ
κζςθ του οδθγοφ.
Το παραπάνω χειριςτιριο κα φζρει ενδεικτικι φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων, για τθν απεικόνιςθ
τθσ διαδρομισ και κα μεταφορτϊνει πλθροφορίεσ ςτισ πινακίδεσ προοριςμοφ με τθ βοικεια ψθφιακοφ
μζςου. Θ διαδικαςία μεταφόρτωςθσ κα πρζπει να γίνεται εφκολα από τθ κζςθ του οδθγοφ.
3.4.8.Ζλεγχοσ Συςτιματοσ Κλιματιςμοφ
Θ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ κα ελζγχεται από θλεκτρονικό/θλεκτρικό πίνακα ελζγχου,
χειριηόμενο από τον οδθγό, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3.5.1.
3.4.9.Διευκολφνςεισ οδθγοφ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ κα υπάρχουν άγκιςτρα για τον ρουχιςμό του και τουλάχιςτον μια ειδικι κικθ
προςωπικϊν αντικειμζνων του και εγγράφων του λεωφορείου. Θ κικθ κα τοποκετείται ςτθν εςωτερικι
πλευρά του ανοιγόμενου διαχωριςτικοφ του οδθγοφ, και κα είναι ενδεικτικϊν διαςτάςεων περίπου
440x30x100 (mm) (+/- 5%).
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ, κα τοποκετθκεί ερμάριο, που κα περιζχει το κιβϊτιο
πρϊτων βοθκειϊν του λεωφορείου, πιςτοποιθμζνο αντανακλαςτικό τρίγωνο, φανό μπαταρίασ με λευκό και
κίτρινο παλλόμενο φωσ, και πιςτοποιθμζνουσ εφεδρικοφσ λαμπτιρεσ με μπαταρίεσ. Το καπάκι του
ερμαρίου κα είναι ανοιγόμενο προσ τα πάνω και κα αςφαλίηει με ειδικό ςφςτθμα αςφαλείασ.
Στθν περιοχι του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ κα εγκαταςτακεί βάςθ για τθν εγκατάςταςθ των
ςυςκευϊν τθλεπικοινωνίασ, κακϊσ και των ςυςκευϊν χειριςμοφ των ςυςτθμάτων τθλεματικισ και του
αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ κομίςτρου (θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου).
3.5.Ραραμονι Επιβατϊν
3.5.1.Κλιματιςμόσ (Θζρμανςθ- Ψφξθ - Αεριςμόσ)
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+, UN/ECER122.
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3.5.1.1.Γενικζσ Απαιτιςεισ

Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 122.
Τα λεωφορεία κα ζχουν πλιρεσ ςφςτθμα Κλιματιςμοφ (ψφξθσ-κζρμανςθσ-(τεχνθτοφ) αεριςμοφ), κακϊσ και
φυςικοφ αεριςμοφ.
Το Σφςτθμα Κλιματιςμοφ κα καλφπτει το χϊρο των επιβατϊν, του διαμερίςματοσ του οδθγοφ, των
επιφανειϊν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα και του παρακφρου του οδθγοφ. Επίςθσ, το πρϊτο φφλλο τθσ
εμπρόςκιασ κφρασ, όπωσ και, εφόςον εγκαταςτακοφν, τα εμπρόσ εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά κφρια
(μεγάλα) κάτοπτρα (παράγραφοσ 3.3.3.2), κα είναι κερμαινόμενα, με ανεξάρτθτο ςφςτθμα αντιςτάςεων.
Θ λειτουργία και ο ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ κα πραγματοποιείται από πίνακα ςτο ταμπλό
του οχιματοσ, χειριηόμενο από τον οδθγό. Τα επιμζρουσ ςυςτιματα κα μποροφν να λειτουργοφν
ανεξάρτθτα.
Ανεξάρτθτα κα ρυκμίηεται θ κερμοκραςία ςτο διαμζριςμα των επιβατϊν και του οδθγοφ. Ανεξάρτθτα,
επίςθσ, κα λειτουργοφν τα ςυςτιματα κζρμανςθσ τθσ εμπρόςκιασ κφρασ και εφόςον εγκαταςτακοφν, των
εξωτερικϊν κατόπτρων.
Οι ςωλθνϊςεισ του κερμοφ νεροφ κα είναι προςτατευμζνεσ, ϊςτε να αποκλείεται θ επαφι των επιβατϊν με
αυτζσ.
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ των καυςαερίων για τθ κζρμανςθ των
χϊρων.
3.5.1.2.Τεχνθτόσ Αεριςμόσ
Νωπόσ αζρασ κα προςάγεται ςτο λεωφορείο, μζςω των ανεμιςτιρων τθσ(-ων) Κλιματιςτικϊν Μονάδασ(ων), που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3.5.1.4. Ο νωπόσ αζρασ κα ζχει τθ δυνατότθτα παράκαμψθσ των
ψυκτικϊν/κερμαντικϊν ςτοιχείων τθσ (-ων) μονάδοσ (-ων), για λειτουργία δροςιςμοφ (freecooling).
Ο απαιτοφμενοσ, ελάχιςτοσ, όγκοσ νωποφ αζρα ορίηεται ςε 10 m3/h ανά επιβάτθ.
3.5.1.3.Φυςικόσ Αεριςμόσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςφςτθμα φυςικοφ αεριςμοφ, ο οποίοσ κα επιτυγχάνεται, μζςω, τουλάχιςτον μίασ
κυρίδασ οροφισ, με θλεκτροκίνθτθ ι χειροκίνθτθ λειτουργία.
Θ παραπάνω κυρίδα κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ ζξοδοσ διαφυγισ, εφόςον πλθροί τισ αντίςτοιχεσ
προδιαγραφζσ του *7+.
3.5.1.4.Ψφξθ/Θζρμανςθ
Τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ Σφςτθμα Ϊφξθσ-Αεριςμοφ ι και Θζρμανςθσ, κατάλλθλο για αςτικά
λεωφορεία, με αυτόνομθ λειτουργία για το χϊρο των επιβατϊν και του οδθγοφ. Το Σφςτθμα κα αποτελείται
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είτε από μία Κλιματιςτικι Μονάδα με δφο (2) ανεξάρτθτα κυκλϊματα ζνα για το χϊρο των επιβατϊν και ζνα
του οδθγοφ, είτε από δφο (2) Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ, μία για κάκε χϊρο.
Θ ψφξθ ι και κζρμανςθ του χϊρου των επιβατϊν κα γίνεται με αζρα, νωπό και ανακυκλοφορίασ μετά από
φίλτρανςθ, διζλευςθ από τθν κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα και διανομι του μζςω δικτφου αεραγωγϊν και
ςτομίων, ςτθν οροφι και ςτισ πλευρζσ του λεωφορείου. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτθν προςαγωγι του
αζρα, ςτθν περιοχι των κυρϊν, για τθ ςωςτι κατανομι του.
Πλοι οι ανεμιςτιρεσ προςαγωγισ κλιματιςμζνου αζρα κα είναι τουλάχιςτον δφο βακμίδων.
Θ εγκατάςταςθ κα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό υγρό, όπωσ R134a ι R4007c ι R-1234yf (χαμθλοφ
δυναμικοφ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ (GlobalWarmingPotential - GWP) ι καλφτερο. Θ χριςθ ψυκτικοφ
υγροφ με χαμθλό GWP, μικρότερο του 10, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΕ 517/2014, είναι προτιμθτζα.
Εφόςον χρθςιμοποιθκεί ψυκτικό υγρό R134a ι R-1234yf, για το δίκτυο τθσ εγκατάςταςθσ, κα
χρθςιμοποιοφνται ειδικοί ελαςτικοί ςωλινεσ, με ενίςχυςθ και ειδικό προςτατευτικό κάλυμμα, ςφμφωνα με
τθν προδιαγραφι SAEJ 2064.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ Κλιματιςτικϊν Μονάδων χωρίσ λειτουργία Θζρμανςθσ και προαιρετικά, ςε
κάκε άλλθ περίπτωςθ, θ κζρμανςθ του χϊρου των επιβατϊν και του οδθγοφ κα γίνεται, ανεξάρτθτα, με
κερμαντιρεσ νεροφ, με ανάκτθςθ κερμότθτασ από το κφκλωμα ψφξθσ του κινθτιρα.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, εφόςον απαιτθκεί, μποροφν να εγκαταςτακοφν κερμοπομποί(convectors), ςτο
διαμζριςμα των επιβατϊν, για τθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ κερμαντικισ απόδοςθσ.
Σε ςυνκικεσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 0οC, το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα διατθρεί το διαμζριςμα του οδθγοφ
ςε μζςθ, κατά το δυνατόν, ομοιόμορφθ, κερμοκραςία 18οC, με μζγιςτεσ κερμοκραςιακζσ αποκλίςεισ, 4οC
ςτα διάφορα ςθμεία του.
Σε ςυνκικεσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 0οC, το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα διατθρεί τον εςωτερικό χϊρο του
λεωφορείου ςε μζςθ, κατά το δυνατόν ομοιόμορφθ κερμοκραςία 18 οC, με μζγιςτεσ κερμοκραςιακζσ
αποκλίςεισ 5οC, ςτα διάφορα ςθμεία του.
Το ςφςτθμα Κλιματιςμοφ κα χρθςιμοποιείται, επίςθσ, για τθν αφαίρεςθ του αχνοφ του εμπρόςκιου
ανεμοκϊρακα, του παρακφρου του οδθγοφ και προαιρετικά τθσ εμπρόςκιασ εξωτερικισ ενδεικτικισ
πινακίδασ πλθροφόρθςθσ.
3.5.2.Εςωτερικόσ φωτιςμόσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+.
Ο φωτιςμόσ κα αποτελείται από δομοςτοιχεία τφπου “led” και ελάχιςτθ μζςθ ςτάκμθ φωτιςμοφ 120 Lux, ςε
φψοσ 1,0 m από το δάπεδο.
Ελάχιςτοσ Αρικμόσ ανεξάρτθτων θλεκτρικϊν κυκλωμάτων: Τζςςερα (4) – δφο (2) για κάκε κάλαμο [7]
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Τα αποδιδόμενα χρϊματα φωτόσ κα ςυνδυάηονται με τισ χρωματικζσ αποχρϊςεισ του εςωτερικοφ του
λεωφορείου.
Θα υπάρχουν ξεχωριςτά φωτιςτικά ςτο χϊρο του οδθγοφ και του κινθτιρα.
Θα υπάρχει φωτιςμόσ κυρϊν (φωτεινζσ πινακίδεσ) επιβατϊν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+. Θα
πραγματοποιείται αυτόματθ ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ φωτιςμοφ κυρϊν ανάλογα με τθν κατάςταςθ
των κυρϊν (ανοικτζσ / κλειςτζσ).
3.5.3.Ραράκυρα
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+, UN/ECER43.
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα υλικά και ςτθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων
αςφαλείασ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER43.
3.5.3.1.Ρλευρικά Ραράκυρα (εκτόσ παρακφρου οδθγοφ)
Τα πλευρικά παράκυρα κα ανοίγουν με ανάκλιςθ.
Τα παράκυρα κα πρζπει να είναι ςτεγανά ςε ό,τι αφορά ςτθν περίμετρο του πλαιςίου ωσ προσ το αμάξωμα
και ςτο ςτακερό-ανοιγόμενο τμιμα μεταξφ τουσ.
3.5.3.2.Υαλοπίνακεσ
Εμπρόςκιοσ ανεμοκϊρακασ (αλεξινεμο) αςφαλείασ τφπου triplex ι ιςοδφναμοσ, με ςυντελεςτι κανονικισ
μετάδοςθσ του φωτόσ μεγαλφτερο του 70%, μονοκόμματοσ ι αποτελοφμενοσ από τρείσ το πολφ επιφάνειεσ
(επιφάνεια εμπρόςκιασ εξωτερικισ ενδεικτικισ πινακίδασ, επιφάνεια δεξιάσ-αριςτερισ πλευράσ κυρίωσ
ανεμοκϊρακα).
Οπίςκιοσ ανεμοκϊρακασ (προτιμθτζοσ εφόςον υπάρχει), αςφαλείασ, τφπου security ι ιςοδφναμο, με
ςυντελεςτι κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ μεγαλφτερο του 70%.
Ρλευρικά παράκυρα με μονό υαλοπίνακα, αςφαλείασ, τφπου security ι ιςοδφναμο, φιμζ, με ςυντελεςτι
κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-50%, πάχουσ 3,85 (+) (-) 0,15 mm, με φίλτρο UV για τθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία, χωρίσ επικάλυψθ μεμβράνθσ.
3.5.3.3.Διάταξθ Κακαριςμοφ Εμπρόςκιου Ανεμοκϊρακα
Το λεωφορείο κα φζρει δοχείο νεροφ για τον κακαριςμό του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα, μεγζκουσ
τουλάχιςτον 6 lt, το οποίο κα είναι τοποκετθμζνο εμπρόσ, και κα ζχει δυνατότθτα πλιρωςθσ εξωτερικά.
3.5.4.Σφςτθμα Αίτθςθσ Στάςθσ
Το Σφςτθμα Αίτθςθσ Στάςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Κομβία αίτθςθσ ςτάςθσ κα τοποκετθκοφν ςε ορκοςτάτεσ, ςε φψοσ 1200 mm (+/- 5%), κατάλλθλα
προςανατολιςμζνα, ϊςτε να μθν περιορίηουν το πλάτοσ των διαδρόμων. Κομβίο αίτθςθσ ςτάςθσ κα
τοποκετθκεί, επίςθσ, ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ ΑμεΑ.
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Τα κομβία κα ζχουν κόκκινθ ι πορτοκαλί απόχρωςθ και το χρϊμα τθσ βάςθσ τουσ κα είναι διαφορετικό από
αυτό των ορκοςτατϊν.
Το ςφςτθμα αίτθςθσ ςτάςθσ κα αποτελείται από αρικμό κομβίων, οργανωμζνων ςε αντίςτοιχεσ ομάδεσ, μία
ομάδα για κάκε κφρα, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Θ ςιμανςθ για ςτάςθ κα ενεργοποιεί φωτεινζσ
πινακίδεσ και θχθτικό ςιμα. Οι φωτεινζσ πινακίδεσ κα είναι τοποκετθμζνεσ πάνω από όλεσ τισ κφρεσ και
ςτο πίςω μζροσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ, προσ τθν πλευρά του χϊρου των επιβατϊν.
Το θχθτικό ςιμα κα ενεργοποιείται ςε κάκε πρϊτθ αίτθςθ για ςτάςθ, ενϊ ταυτόχρονα κα ανάβουν οι
φωτεινζσ πινακίδεσ ζνδειξθσ ςτάςθσ, πάνω από κάκε κφρα (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.5.7.2),
όπωσ και θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ ςτον πίνακα οργάνων του οδθγοφ (ςτο ενδεικτικό λαμπάκι που αντιςτοιχεί
ςτθ ςυγκεκριμζνθ κφρα). Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, κα χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχα κυκλϊματα,
ζνα για κάκε κφρα, με αντίςτοιχουσ αρικμοφσ κομβίων, φωτεινϊν πινακίδων και ενδεικτικϊν λυχνιϊν. Πταν
κάποια φωτεινι πινακίδα είναι αναμμζνθ, αυτό αποτελεί ζνδειξθ ότι το λεωφορείο κα ςταματιςει ςτθν
επομζνθ ςτάςθ. Θ φωτεινι πινακίδα κα παραμζνει αναμμζνθ μζχρι το κλείςιμο όλων των κυρϊν, οπότε και
κα ςβινει. O θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ αίτθςθσ ςτάςθσ δίδεται από τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακασ 3: Ηλεκτρολογικόσ Εξοπλιςμόσ Αίτηςησ Στάςησ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΙΘΜΟΣ

ΚΟΜΒΙΩΝ

ΘΥΕΣ

ΚΟΜΒΙΩΝ

ΚΟΜΒΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΘΥΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ

ΟΔΘΓΟΥ

ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΑΙΤΘΣΘΣ

ΘΥΩΝ

ΣΤΑΣΘΣ
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3

3

3

3

3.5.5.Στιριξθ Επιβατϊν
Οι διατάξεισ ςτιριξθσ επιβατϊν κα είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Στο εςωτερικό του λεωφορείου κα τοποκετθκοφν ορκοςτάτεσ, χειρολιςκιρεσ και χειρολαβζσ, ςε ικανό
αρικμό και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, για τθν ςτιριξθ των επιβατϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Πλα τα φφλλα των κυρϊν ςτθν εςωτερικι επιφάνειά τουσ, όπωσ και θ άνω πλευρά τθσ πλάτθσ των
κακιςμάτων, κα φζρουν χειρολιςκιρεσ.
Κατακόρυφοι ορκοςτάτεσ κα τοποκετθκοφν δεξιά και αριςτερά των κυρϊν, ςτθν περιοχι τθσ κζςθσ του
οδθγοφ, κακϊσ και ςε όςα κακίςματα κρικεί απαραίτθτο.
Οι ορκοςτάτεσ, οι χειρολιςκιρεσ κακϊσ και οι οριηόντιοι ςωλινεσ ςτιριξθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από
ανοξείδωτο χάλυβα και αντιολιςκθροί.
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Οι ορκοςτάτεσ και οι χειρολιςκιρεσ, εκτόσ αυτϊν των κακιςμάτων και των κυρϊν, κα ζχουν διάμετρο
τουλάχιςτον 30mm.
3.5.6.Κακίςματα Επιβατϊν
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου των κακιςμάτων των επιβατϊν, ςε ό,τι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά
κατά τθν καφςθ τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν κακιςμάτων, δε μπορεί να είναι μικρότεροσ από αυτόν που κακορίηεται
ςτθν παράγραφο 3.1.3 του παρόντοσ.
Ρτυςςόμενα κακίςματα μποροφν να τοποκετθκοφν ςτο χϊρο ΑμεΑ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Θ προςκικθ πτυςςόμενων κακιςμάτων είναι προτιμθτζα.
Τα κακίςματα κα είναι αντιβανδαλιςτικοφ τφπου, κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ των κάτω άκρων
των επιβατϊν κάτωκι αυτϊν και κα διευκολφνουν τον κακαριςμό του δαπζδου.
Τα κακίςματα κα είναι επενδεδυμζνα, ςε όλο το πλάτοσ τουσ, ςε πλάτθ και ζδρα, με δφςφλεκτθ
ταπετςαρία. Ανάμεςα ςτθν πλάτθ και τθν ζδρα των κακιςμάτων δε κα υπάρχει κενό. Θα φζρουν ενδιάμεςθ
ςτρϊςθ από αφρό πολυουρεκάνθσ (αφρολζξ), με κατάλλθλο πλζγμα και κα ζχουν ζδρα με αποςπϊμενο
τμιμα.
Κακίςματα με κολλθμζνο φφαςμα ςτθν επιφάνειά τουσ, δε γίνονται δεκτά.
Οι αποςτάςεισ και διαςτάςεισ των κακιςμάτων κα είναι ςφμφωνεσ με το *7+.
3.5.7.Ρλθροφόρθςθ Επιβατϊν
3.5.7.1.Θχθτικό Σφςτθμα
Το Θχθτικό Σφςτθμα κα περιλαμβάνει οκτϊ (8) μεγάφωνα με ςυνολικι ιςχφ 200 W.
Θα ελζγχεται από τον οδθγό και κα διακζτει μικρόφωνο ςτθν περιοχι του οδθγοφ.
Θα ζχει δυνατότθτα αναπαραγωγισ ιχου από το μικρόφωνο του οδθγοφ, ψθφιακά μζςα ι προεπιλεγμζνο
ραδιοφωνικό ςτακμό.
3.5.7.2.Οπτικό Σφςτθμα
Στθν περιοχι των τεςςάρων (4) κυρϊν κα υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςτθν οροφι φωτεινζσ πινακίδεσ, οι
οποίεσ κα πλθροφοροφν τουσ επιβάτεσ για τθν αιτοφμενθ αποβίβαςθ και κα φζρουν τθν ζνδειξθ ΣΤΑΣΘ /
STOP, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο 3.5.4.
Οι πινακίδεσ αυτζσ κα λειτουργοφν αυτόματα με τα κομβία αίτθςθσ – ςτάςθσ και κα ςυνεργάηονται με τθ
λειτουργία των κυρϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
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3.5.7.3.Οκόνθ Ρλθροφόρθςθσ Επιβατϊν

Θα τοποκετθκοφνδφο (2) οκόνεσ πλθροφόρθςθσ των επιβατϊν, οι οποίεσ αποτελοφν ςυνιςτϊςεσ του
ςυςτιματοσ τθλεματικισ του Ψορζα Λειτουργίασ (παράγραφοσ 3.8), με ζνδειξθ τθσ ονομαςίασ των ςτάςεων
και με μθνφματα ςε κυλιόμενθ ι άλλθ μορφι κειμζνου.
3.5.8.Εςωτερικι Διαμόρφωςθ
χετική Νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+,UN/ECER 118.
3.5.8.1.Δάπεδο
Το δάπεδο κα καλφπτεται από φφλλα κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ 10 mm τουλάχιςτον, ι από άλλο
ιςοδφναμο υλικό υψθλισ προςταςίασ και αντοχισ ςε υγραςία, διάβρωςθ και φκορά. Σε περίπτωςθ χριςθσ
άλλου υλικοφ, κα υπάρχει ςαφισ και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ, ωσ προσ τθν ιςοδυναμία του, ςε ςχζςθ με
τθν αντοχι και τθ διάρκεια ηωισ του.
Ο προμθκευτισ ςτθν προςφορά του, κα κακορίηει τα υλικά κάλυψθσ εςωτερικά του δαπζδου, κακϊσ και
τθν προςταςία του ςτο κάτω μζροσ του πλαιςίου.
Πλθ θ επιφάνεια του δαπζδου κα καλφπτεται από αντιολιςκθτικό υλικό.
Οι κυρίδεσ του δαπζδου κα καταςκευάηονται εξ ολοκλιρου από ανοξείδωτο, ι άλλο υλικό υψθλισ
αντιδιαβρωτικισ αντοχισ και κα αςφαλίηονται με ειδικό κλειδί.
3.5.8.2.Εςωτερικι Διακόςμθςθ
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα είναι δφςφλεκτα και κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ
UN/ECER118 ι των προτφπων ISO 3795 ι DIN75200, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ.
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα γίνεται με υλικά που διευκολφνουν τον κακαριςμό και ζχουν
αντιβανδαλιςτικζσ ιδιότθτεσ και προςταςία ζναντι των "γκράφιτισ".
Οι ςυνδυαςμοί αποχρϊςεων που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα διευκολφνουν άτομα με προβλιματα οράςεωσ.
3.6.Εργονομία Οχιματοσ
Για τθν εργονομία του οχιματοσ κα ιςχφουν ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ:
i.

Θ εςωτερικι διάταξθ του λεωφορείου κα διευκολφνει τθν κυκλοφορία και τθν καλφτερθ
κατανομι των επιβατϊν μζςα ςτο λεωφορείο, τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ και
ςτισ κφρεσ, το διαχωριςμό κακθμζνων-ορκίων και εν γζνει τθ μείωςθ του χρόνου
αναμονισ ςτισ ςτάςεισ.

vii.

Θα υπάρχει δυνατότθτα ανανζωςθσ/αναβάκμιςθσ τθσ εςωτερικισ διακόςμθςθσ του
λεωφορείου, χωρίσ, πρόςκετθ, ςθμαντικι δαπάνθ για τθν προςαρμογι τθσ νζασ
διακόςμθςθσ ςτο αμάξωμα.
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ςτοιχεία του λεωφορείου, όπωσ,

ενδεικτικά, τμιματα τθσ εξωτερικισ-εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ, παράκυρα,
κάτοπτρα, όςο και ςε μθχανικά μζρθ αυτοφ.
ix.

Θα δίνεται προτεραιότθτα επιςκεψιμότθτασ ςτισ ρυκμιηόμενεσ ςυςκευζσ.

x.

Θα μπορεί να γίνεται ανάγνωςθ ςτακμϊν, δεικτϊν, εξωτερικά του λεωφορείου χωρίσ
αποςυναρμολόγθςθ των ςυςκευϊν.

xi.

Οι κυρίδεσ, ςτθν περιφζρεια του αμαξϊματοσ, για τθν επίςκεψθ, τθν ςυντιρθςθ και τον
ζλεγχο ςυγκροτθμάτων ι ςυςκευϊν, κα ανοίγουν προσ τα πάνω, ςε γωνία τουλάχιςτον 90ο,
κα ςυγκρατοφνται με ελατιρια ι αμορτιςζρ και κα αςφαλίηουν.

Ο προμθκευτισ κα ςυντάξει ςχετικι μελζτθ εργονομίασ.
3.7.Σφςτθμα Ρλθροφόρθςθσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ του επιβατικοφ κοινοφ με πινακίδεσ. Απαιτείται, επί
ποινι αποκλειςμοφ, θ ικανοποίθςθ των ελάχιςτων διαςτάςεων των πινακίδων, ςε φψοσ και πλάτοσ, που
προδιαγράφονται παρακάτω. Το ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:
3.7.1.Εμπρόςκια Εξωτερικι Ενδεικτικι Ρινακίδα
Στθ μετόπθ πάνω από τον ανεμοκϊρακα, τα λεωφορεία κα φζρουν ενδεικτικι πινακίδα, τθσ οποίασ το
ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ τουλάχιςτον 1800 mm και φψουσ τουλάχιςτον 200mm. Θ
πινακίδα κα απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε οποιαδιποτε κζςθ και κα ζχει δυνατότθτα
απεικόνιςθσ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία LED. Το
λογιςμικό χειριςμοφ των πινακίδων κα διακζτει ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων μεγεκϊν, ζτςι ϊςτε να
υπάρχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το λογιςμικό των πινακίδων
κα ζχει δυνατότθτα εναλλαγισ μζχρι τριϊν διαφορετικϊν απεικονίςεων με ρυκμιηόμενθ διάρκεια. Θα
υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
3.7.2.Ρινακίδα Δεξιάσ Ρλευράσ
Στθ δεξιά πλευρά, μεταξφ τθσ εμπρόςκιασ και τθσ δεφτερθσ κφρασ, τα λεωφορεία κα φζρουν πλθροφοριακι
πινακίδα, τθσ οποίασ το ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ, τουλάχιςτον, 1100 mm και φψουσ
τουλάχιςτον 160 mm. Θ πινακίδα κα απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε οποιαδιποτε κζςθ, και
κα ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με
τεχνολογία LED. Το λογιςμικό χειριςμοφ των πινακίδων κα διακζτει ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων
μεγεκϊν, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το
λογιςμικό κα ζχει δυνατότθτα εναλλαγισ μζχρι τριϊν διαφορετικϊν απεικονίςεων, με ρυκμιηόμενθ
διάρκεια. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
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3.7.3.Οπίςκια Ρινακίδα

Στθν οπίςκια πλευρά, πάνω από τον οπίςκιο ανεμοκϊρακα (εφόςον υφίςταται), τα λεωφορεία κα φζρουν
πλθροφοριακι πινακίδα, τθσ οποίασ το ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ, τουλάχιςτον 430 mm
και φψουσ τουλάχιςτον 200 mm. Στθν πινακίδα αυτι, κα ςχθματίηεται ελεφκερα τριψιφια ζνδειξθ,
αποτελοφμενθ από αρικμοφσ και γράμματα. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ
πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία LED.
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4.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΡΙΔΟΣΕΩΝ
4.1.Κινθτιρασ

Σχετικι νομοκεςία και κανονιςμοί: *5+, *7+, UN/ECER 85.
4.1.1.Τφποσ και Τεχνολογία
Κινθτιρασ Συμπιεςμζνου Φυςικοφ Αερίου CNG-EUROVI, κατάλλθλοσ για αςτικά λεωφορεία και
παραγόμενοσ ςε ςειρά.
Ο κινθτιρασ ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) κα ζχει ζγκριςθ τφπου ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ωσ
κινθτιρασ προδιαγραφϊν EUROVI, ςφμφωνα με τθν *5+. Οι εκπομπζσ ρφπων καυςαερίων κα πλθροφν τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία τθσ προςφοράσ.
Το διατικζμενο αζριο CNG, ςτθ χϊρα μασ, ζχει, ςφμφωνα με τθν ΔΕΡΑ, περιεκτικότθτα, ςε μεκάνιο (CH4),
τουλάχιςτον 97%. Δεν υπάρχει νομοκετικό πλαίςιο που τθν κακορίηει.
4.1.2.Χαρακτθριςτικά
Ιςχφσ Κινθτιρα:Κατ’ ελάχιςτον 235kW, μετρθμζνθ-πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 85.
Μζγιςτθ Αποδιδόμενθ οπι Κινθτιρα: κατ’ελάχιςτον 1.400 Νm ςτθν περιοχι 1.100-1.500 rpm.
Κατανάλωςθ καυςίμου ςε κφκλο SORT 1 ι 2:Σφμφωνα με τον καταςκευαςτι, αλλά αξιολογοφμενθ.
4.1.3.Θερμομόνωςθ – Θχομόνωςθ Κινθτιρα
Το διαμζριςμα του κινθτιρα κα είναι κερμομονωμζνο - θχομονωμζνο, χωρίσ διακοπι τθσ ςυνζχειασ του
μονωτικοφ υλικοφ, εκτόσ από τθν περιοχι των απαραίτθτων αρμϊν, ζτςι ϊςτε:
i.

θ κερμοκραςία επί του διαχωριςτικοφ τοιχϊματοσ του κινθτιρα, ςτο εςωτερικό του
λεωφορείου, ςτθν πλευρά του χϊρου των επιβατϊν, να μθν υπερβαίνει τουσ 45οC.

ii.

να ικανοποιείται θ επιτρεπόμενθ ςτάκμθ κορφβου, που προδιαγράφεται ςτθν
παράγραφο2.2.2. του παρόντοσ.

iii.

να μθν προκαλείται υπερκζρμανςθ του κινθτιρα.

4.1.4.Σφςτθμα Ψφξθσ Κινθτιρα
Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του κινθτιρα, για εγκατάςταςθ ςε αςτικό λεωφορείο και
λειτουργία

ςτισ

περιβαλλοντικζσ

ςυνκικεσ

τθσ

Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ,

όπωσ

αυτζσ

ορίηονται

ςτθνπαράγραφο 2.2.1 του παρόντοσ.
4.1.5.Λίπανςθ Κινθτιρα
Ο καταςκευαςτισ κα ορίςει τισ ακριβείσ προδιαγραφζσ των λιπαντικϊν του κινθτιρα, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ

των

EuropeanAutomobileManufacturer'sAssociation

(ACEA)

AmericanPetroleumInstitute (API).
Διάταξθ με αυτόματο ςφςτθμα ςυμπλιρωςθσ λιπαντικοφ του κινθτιρα δεν είναι αποδεκτι.
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Το διάςτθμα αναλίπανςθσ του κινθτιρα κα κακοριςκεί από τον καταςκευαςτι, για εγκατάςταςθ ςε αςτικό
λεωφορείο και λειτουργία ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτθν παράγραφο 2.2.1 του παρόντοσ.
4.2.Σφςτθμα Τροφοδοςίασ και Δεξαμενι Καυςίμου
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECER110r3.
Ελάχιςτθ Αυτονομία: 400 km ςε κφκλο SORT1 ι 2
4.2.1.Δεξαμενζσ Καυςίμου
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτισ δεξαμενζσ καυςίμου αυτοφ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECER110r3.
Τα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με ςυςτοιχία δεξαμενϊν καυςίμου, για εξαςφάλιςθ τθσ αυτονομίασ,
που αναφζρεται παραπάνω.
Θ όλθ διάταξθ κακϊσ και τα εξαρτιματα – εξοπλιςμόσ αςφαλείασ αυτϊν κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του
κανονιςμοφ UN/ECER110r3.
Θ ςυςτοιχία κα ςυναρμολογείται ωσ πλιρθσ μονάδα, πάνω ςε ειδικό πλαίςιο, μαηί με τισ απαραίτθτεσ
ςωλθνϊςεισ και διατάξεισ αςφάλειασ και ελζγχου.
Θ ςυςτοιχία κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν οροφι του οχιματοσ, κα φζρει ςφςτθμα απορροισ καικα
προςτατεφεται από μονωμζνο κάλυμμα ζναντι υπερκζρμανςθσ.Το κάλυμμα κα ανοίγει, εάν αυτό είναι
δυνατόν, προσ τθν αριςτερι πλευρά, κα αςφαλίηει ςε κζςθ μεγαλφτερθ των 60ο καικα είναι δυνατι
ολοκλθρωτικι αφαίρεςι του από τθν οροφι του οχιματοσ. Ο χϊροσ κάτω από το κάλυμμα κα αερίηεται
επαρκϊσ.
Οι δεξαμενζσ κα φζρουν, απαραίτθτα, τα παρακάτω ςτοιχεία αςφάλειασ: Διακόπτθσ χειρόσ, Διάταξθ
προςταςίασ ζναντι υπερκζρμανςθσ, Βαλβίδα περιοριςμοφ ροισ.
Για τισ δεξαμενζσ κα αναφζρεται ο χρόνοσ ηωισ τουσ και θ δυνατότθτα ι μθ επαναπιςτοποίθςισ τουσ για
παράταςθ του χρόνου ηωισ.
4.2.2.Σφςτθμα Ρλιρωςθσ Καυςίμου
Θ διάταξθ πλιρωςθσ κα φζρει ςτόμιο ςτθ δεξιά πλευρά του λεωφορείου, δε κα προεξζχει από τθν
επιφάνειά του και κα καλφπτεται από κυρίδα.
Οπτικι ζνδειξθ ςτον πίνακα οργάνων του οδθγοφ κα παρζχεται ςε περίπτωςθ που θ κυρίδα κάλυψθσ του
ςτομίου πλιρωςθσ καυςίμου παραμείνει ανοικτι.
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4.2.3.Σφςτθμα Τροφοδοςίασ

Το δίκτυο ςωλθνϊςεων του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ του κινθτιρα κα αποτελείται από ςωλινεσ υψθλισ
πίεςθσ, χωρίσ ραφι, κατά DIN 50049 3.1 B. Το ςφςτθμα τροφοδοςίασ κα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιςτον τα
παρακάτω:
i. Στόμιο πλθρϊςεωσ (ταχείασ πλθρϊςεωσ) με βαλβίδα αντεπιςτροφισ.
ii. Διακόπτθσ.
iii. Ριεςόμετρο 0 – 400 Bar (ςτθν περιοχι του ςτομίου πλθρϊςεωσ).
iv. Ψίλτρο.
v. Θλεκτρομαγνθτικόσ διακόπτθσ.
vi υκμιςτζσ πιζςεωσ με θλεκτρομαγνθτικό διακόπτθ.
vii. Διάταξθ αποςτράγγιςθσ με διακόπτθ.
viii. Αιςκθτιριο ζνδειξθσ πιζςεωσ (με υποδοχι καλωδίωςθσ μεταφοράσ).
ix. Ϊθφιακι διάταξθ ζνδειξθσ πιζςεωσ δοχείων (ςτον χϊρο του οδθγοφ).
x. Διάταξθ διακοπισ τθσ διαδικαςίασ πλθρϊςεωσ, όταν θ πίεςθ ςτθν εγκατάςταςθ υπερβεί
τα250Bar.
xi. Διάταξθ περιοριςμοφ ροισ.
xii. Διάταξθ προςταςίασ ζναντι υπερκζρμανςθσ και υπερπίεςθσ.
4.2.4.Συμπλθρωματικά Χαρακτθριςτικά Αςφαλείασ
Στθν περιοχι του ςτομίου πλιρωςθσ του καυςίμου, κα υπάρχει αυτόματθ διάταξθ αςφαλείασ για τθν
διακοπι τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα, κατά τθ διάρκεια του ανεφοδιαςμοφ του οχιματοσ.
Δεν επιτρζπεται θ όδευςθ ςωλθνϊςεων ι θ φπαρξθ εξαρτθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ τροφοδοςίασ ςτον
εςωτερικό χϊρο του οχιματοσ.
Θ ζνδειξθ τθσ ποςότθτασ και τθσ πίεςθσ των καυςίμων ςτθν εγκατάςταςθ κα παρζχεται ςε ψθφιακι μορφι,
ςυνεχϊσ, ςτον πίνακα οργάνων του οχιματοσ.
Κοντά ςτο ςθμείο πλιρωςθσ κα υπάρχει διάταξθ γείωςθσ του οχιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ τροφοδοςίασ
του.
4.3.Μετάδοςθ Κίνθςθσ
4.3.1.Κιβϊτιο Ταχυτιτων
Αυτόματο κιβϊτιο, τουλάχιςτον τεςςάρων ταχυτιτων εμπροςκοπορείασ και μιασ ταχφτθτασ οπιςκοπορείασ,
με ενςωματωμζνο υδροδυναμικό επιβραδυντι (RETARDER) (παράγραφοσ 3.3.1), ι άλλο ιςοδφναμο
ςφςτθμα και με κατάλλθλο ςφςτθμα ψφξθσ ανάλογθσ ιςχφοσ.
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Αυτόματοσ ζλεγχοσ του ςυγκροτιματοσ από αυτόνομθ θλεκτρονικι μονάδα.
4.3.2.Άξονεσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *7+.
Οι άξονεσ των λεωφορείων κα απαιτοφν περιοριςμζνθ ςυντιρθςθ. Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτον άξονα
μετάδοςθσ κίνθςθσ (driveshaft), αυτόσ δεν κα χρειάηεται ςυντιρθςθ (maintenancefree).
Θ κατανομι φορτίων μεταξφ των αξόνων του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
4.3.3.Κφκλοσ Στροφισ
Διάμετροσ μζγιςτου κφκλου ςτροφισ ≤ 25 m, ςφμφωνα με *7+.
4.3.4.Γωνία οπίςκιου-εμπρόςκιου προβόλου
Γωνία οπίςκιου / εμπρόςκιου προβόλου ≥6ο.

4.4.Σφςτθμα Ρεπιεςμζνου Αζρα
4.4.1.Αεροςυμπιεςτισ
Το ςτόμιο αναρρόφθςθσ του αεροςυμπιεςτι κα βρίςκεται ςε απόςταςθ από περιοχζσ με εκπομπζσ ατμϊν
λιπαντικϊν και ρυπογόνεσ εςτίεσ. Θ παροχι του αεροςυμπιεςτι κα εξαςφαλίηει τθν πλιρωςθ των
αεροφυλακίων, από κενό, ςε χρόνο ζωσ 6min.
Ο αεροςυμπιεςτισ κα φζρει ξθραντιρα και διαχωριςτι ςυμπυκνωμάτων, που κα πρζπει να εξαερϊνεται
ςτα, οριηόμενα από τον καταςκευαςτι, διαςτιματα.
4.4.2.Αεροφυλάκια
Τα αεροφυλάκια του πεπιεςμζνου αζρα κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι αλουμίνιο, και κα φζρουν
βαλβίδα αποςτράγγιςθσ.
4.4.3.Σωλθνϊςεισ ςυςτιματοσ πζδθςθσ
Οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων με τισ μονάδεσ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του προτφπου ISO 6786.
4.4.4.Αναμονζσ
Στο κφκλωμα του πεπιεςμζνου αζρα κα τοποκετοφνται τυποποιθμζνεσ αναμονζσ πλιρωςθσ, λιψθσ, κακϊσ
και για τον ζλεγχο λειτουργίασ και τθ διάγνωςθ βλαβϊν του ςυςτιματοσ.
Οι αναμονζσ ελζγχου και πλιρωςθσ κα βρίςκονται ςτο εμπρόςκιο μζροσ του λεωφορείου.
4.5.Τροχοί
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: *3+, ΕΚ 1222/2009
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4.5.1.Ηάντεσ

Οι τροχοί κα είναι εφοδιαςμζνοι με διςκοειδείσ ηάντεσ.
4.5.2.Ελαςτικά
Τα ελαςτικά κα ζχουν δομι ακτινωτι (Radial), κα είναι χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), διαςτάςεων 275/70
R22.5, ενιαίασ περιόδου λειτουργίασ και χριςθ ειδικά για αςτικά λεωφορεία (αςτικό περιβάλλον). Πλοι οι
τροχοί κα είναι ηυγοςτακμιςμζνοι. Οι τροχοί των κινθτιριων αξόνων κα είναι δίδυμοι. Το λεωφορείο κα
παραδίδεται με εφεδρικό τροχό. Στουσ κινθτιριουσ τροχοφσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκετιςεωσ
αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων.
Τα ελαςτικά κα διακζτουν ενιςχυμζνα πλευρικά τοιχϊματα κατάλλθλθσ μορφισ (γόμα πάχουσ τουλάχιςτον
3,5mm), ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι τουσ ςε καταπόνθςθ πλάγιων δυνάμεων. Το εν λόγω τεχνικό
χαρακτθριςτικό κα δθλϊνεται - τεκμθριϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά των υποψθφίων προμθκευτϊν, κα
προκφπτει με ςαφινεια από το υποβαλλόμενο τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι και κα δθλϊνεται ο
τρόποσ αναγνϊριςθσ του.
Θα τθρείται ο ΕΚ 1222/2009, ο οποίοσ αφορά ςτθν ενεργειακι ετικζτα των ελαςτικϊν. Οι ςθμάνςεισ που
προβλζπονται ςτον κανονιςμό, αφοροφν ςτθ μζτρθςθ τθσ πρόςφυςθσ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ, τθ μζτρθςθ τθσ
ενεργειακισ αποτελεςματικότθτασ - κατανάλωςθσ καυςίμων, κακϊσ και τθ μζτρθςθ του κορφβου κφλιςθσ.
Αποδεκτζσ γίνονται οι εξισ κατθγορίεσ ενεργειακισ ετικζτασ των ελαςτικϊν:
1.

Κατθγορία C ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν πρόςφυςθ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ

2.

Κατθγορία D ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν ενεργειακι αποτελεςματικότθτα - κατανάλωςθ
καυςίμων.

3.

Στάκμθ του κορφβου κφλιςθσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΚ/1222/2009 και τον
Κανονιςμό *3+.

4.6.Σφςτθμα υμοφλκθςθσ
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: ΕΕ 1005/2010.
Τα λεωφορεία κα ζχουν ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα ρυμοφλκθςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό ΕΕ 1005/2010.
Τα λεωφορεία κα φζρουν άγκιςτρα ζλξθσ, εμπρόσ και πίςω.
4.7.Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα
χετική Νομοθεςία και Κανονιςμοί: UN/ECER 10 περί ηλεκτρομαγνητικήσ ςυμβατότητασ.
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτά του, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό UN/ECER 10.
Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ και ο θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ του λεωφορείου δε κα
αλλθλοεπθρεάηονται ςτθ λειτουργία τουσ, ακόμθ, και ςε περίπτωςθ άμεςθσ γειτνίαςθσ. Θ ςυμπεριφορά
193

21DIAB000015954 2021-03-12

του ςυνόλου του λεωφορείου, όπωσ και αυτι του θλεκτρικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ του κα είναι
ουδζτερθ.
4.8.Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ
χετική νομοθεςία και κανονιςμοί: *7+,UN/ECER48.
4.8.1.Γενικά Χαρακτθριςτικά Εγκατάςταςθσ
Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ των λεωφορείων κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ UN/ECER 48 και του
Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ).
Τα εξαρτιματα τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα φζρουν τθν ζνδειξθ ζγκριςθσ CE. Θ θλεκτρολογικι
εγκατάςταςθ κα είναι ςφμφωνθ με τθν τεχνολογία Multiplex ι CANBUS ι ιςοδφναμθ και κα ζχει πλιρεσ
ςφςτθμα ελζγχου και προςταςίασ. Οι καλωδιϊςεισ κα είναι ανκεκτικζσ ςε κερμοκραςία λειτουργίασ
τουλάχιςτον 70οC και ςφμφωνεσ με το πρότυπο ISO 6722.
4.8.2.Συςςωρευτζσ
Οι ςυςςωρευτζσ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+, όπωσ αναγράφονται ςτον
πίνακα:

Πίνακασ 4: Πλήθοσ και Χαρακτηριςτικά Συςςωρευτών
Ρλικοσ

2

Χαρακτθριςτικά
Σφποσ

Κλειςτόσ (maintenance free)

Ονομαςτική τάςη

12 V

Χωρητικότητα

225Ah

Πρότυπα καταςκευήσ

ΕΝ 50342-01/2011 και EN 50342 – 4/2009.

Οι ςυςςωρευτζσ, κα τοποκετοφνται, πάνω ςε ςυρόμενο ι περιςτρεφόμενο φορείο, προςτατευμζνοι και
ευπρόςιτοι, ςε ξεχωριςτό αεριηόμενο διαμζριςμα, με οπι απορροισ, θ οποία κα διαςφαλίηει ότι, ακόμθ,
και ςτθν περίπτωςθ διαρροισ θλεκτρολφτθ δεν κα προκαλείται βλάβθ ςε άλλο εξάρτθμα του οχιματοσ.
4.8.3.Γενικόσ Ρίνακασ
Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ και θ καλωδίωςθ του πίνακα κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Οι καλωδιϊςεισ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα ςυγκεντρϊνονται ςε γενικό θλεκτρικό πίνακα, με τθ
μορφι δζςμθσ. Ο πίνακασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν εμπρόςκια περιοχι του λεωφορείου, κα φζρει
αςφαλιηόμενθ κυρίδα και κα είναι ςτεγανόσ.
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Οι δζςμεσ των καλωδίων κα προςτατεφονται, ςε όλο το μικοσ τουσ, με μονωτικό ςωλινα ι κα είναι
εγκιβωτιςμζνεσ ςε κανάλια. Τα καλϊδια κα καταλιγουν ςε τυποποιθμζνουσ ακροδζκτεσ ι ςε πολλαπλά
τυποποιθμζνα βφςματα, και κα φζρουν αρίκμθςθ ι άλλθ ζνδειξθ, που κα αντιςτοιχεί ςτα θλεκτρολογικά
ςχζδια του λεωφορείου.
Οι καλωδιϊςεισ, που καταλιγουν ςε ορκοςτάτεσ, ι διζρχονται από περιοχζσ μθχανικϊν/κερμικϊν
καταπονιςεων κα φζρουν πρόςκετθ μόνωςθ. Μθχανιςμοί, ςτοιχεία τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ,
παρελκόμενα, που απαιτοφν γείωςθ, κα φζρουν τον κατάλλθλο ακροδζκτθ.
Θλεκτρικά ι θλεκτρονικά ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ κα ομαδοποιοφνται κατά ςυγγενικζσ λειτουργίεσ και
κα τοποκετοφνται, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ και θ αντικατάςταςι τουσ.
Οι καλωδιϊςεισ κα τοποκετοφνται ςτο εςωτερικό του λεωφορείου, κατά προτίμθςθ ςτθν οροφι του.
Καλωδιϊςεισ, διακόπτεσ, αιςκθτιρια όργανα και άλλα θλεκτρολογικά ςτοιχεία, που βρίςκονται κάτω από
το δάπεδο, κα προςτατεφονται από μθχανικζσ, κερμικζσ καταπονιςεισ και τθ ρφπανςθ ενϊ κα να είναι,
κατά το δυνατόν, επιςκζψιμα από το εςωτερικό του λεωφορείου.
4.8.4.Εξωτερικόσ Φωτιςμόσ
Τo λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και φωτεινισ
ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 48.
Τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα εξωτερικοφ φωτιςμοφ και ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.). Επιπλζον, κα φζρουν φϊτα ομίχλθσ εμπρόσ, ενςωματωμζνα ςτον
προφυλακτιρα, περιμετρικό φωτιςμό και ςφςτθμα φανοφ - δείκτθ πορείασ ςτο άνω μζροσ τθσ πίςω
πλευράσ τουσ.
4.9.Απόδοςθ Συςτιματοσ Κλιματιςμοφ
Ελάχιςτθ Συνολικι Ϊυκτικι Απόδοςθ: 45kW
Ελάχιςτθ Συνολικι Θερμαντικι Απόδοςθ:20kW

ΓΑ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

1.Ζγκριςθ ΕΕ Τφπου (Ευρωπαϊκι Ζγκριςθ Τφπου) του Οχιματοσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
858/2018 (ι τθν Οδθγία 2007/46/ΕΚ για εγκρίςεισ λθφκείςεσ ζωσ τθν 31θΑυγοφςτου 2020), ι
αίτθςθ ζγκριςθσ Τφπου ΕΕ
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2.Ριςτοποιθτικό προςφζροντοσ, 2021-03-12
εφόςον υφίςταται, προμθκευτι ISO 9001
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3.Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι ΙSO 14001
4.Τεχνικιζκκεςθ,θοποίακα περιζχεικατ’ ελάχιςτοναναλυτικιτεχνικιπεριγραφι τωνπαρακάτω:
5.Γενικά χαρακτθριςτικά του λεωφορείου.
6.Ωαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων – ςυνιςτωςϊν του λεωφορείου.
7. Διαδικαςία εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων τθλεματικισ και αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ
κομίςτρου.
8.

Ωρονοδιάγραμμα

και

διαδικαςία

μεταφοράσ

καιπαράδοςθσ

λεωφορείων,

με

βάςθ

τοχρονοδιάγραμμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Κεφάλαιο 6.1.4τθσ Διακιρυξθσ.
9. Ρροςφερόμενεσ εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ.
10. Διαδικαςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, παράδοςθσ και προμικειασ ανταλλακτικϊν του λεωφορείου.
11. Διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ.
12. Σχζδια, ςε κλίμακα 1:20:
13. Γενικισ διάταξθσ.
14. Εμπρόςκιασ, οπίςκιασ, δεξιάσ και αριςτερισ πλάγιασ όψθσ
15. Διαμικθ τομι, κατά μικοσ όλου του λεωφορείου, ςτο μζςο του πλάτουσ του
16. Εγκάρςιεσ τομζσ, κακϋόλο το μικοσ τουσ, ςε όλουσ τουσ άξονεσ του λεωφορείου
17. Εγκάρςια τομι, ςε όλο το πλάτοσ του λεωφορείου, ςτο ςθμείο του μζγιςτου εςωτερικοφ φψουσ
του οχιματοσ.
18.

Υπογεγραμμζνοκαι

ςφραγιςμζνο

κζςθυπεφκυνθσδιλωςθσ)μετα

φφλλοελζγχουςυμμόρφωςθσ(υπζχει
απαιτοφμεναχαρακτθριςτικάκαιτισ

ελάχιςτεστιμζστωντεχνικϊνπροδιαγραφϊν

τουςυνόλουτουλεωφορείουκαιτωνςυςτθμάτων/

ςυνιςτωςϊν αυτοφ,ςφμφωνα με τουπόδειγμα.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

2.1. Στάκμθ κορφβου ςτο εξωτερικό του λεωφορείου
19. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου για εκπομπζσ κορφβου ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER

51.

2.2. Τφποσ λεωφορείου
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20. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου Οχιματοσ ςε ό,τι αφορά τθ γενικι καταςκευι του, ςφμφωνα
με τον κανονιςμό UN/ECER 107.
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2.3. Κατανομι Φορτίων μεταξφ τωνΑξόνων
21.Ψφλλο υπολογιςμοφ τθσ κατανομισ των φορτίων ςε κάκε άξονατου λεωφορείου.

2.4. Αυτοφερόμενθ Καταςκευι και Αμάξωμα
22. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου του λεωφορείου, ςε ό,τι αφορά ςτθν υπερκαταςκευι του,
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 66 (προαιρετικι).
23. Βεβαίωςθκαταςκευαςτι γιατθναντιδιαβρωτικιπροςταςία (καταςκευιαπόανοξείδωτοχάλυβα
κατά ΕΝ 1.4003 ιΔιεργαςία Καταφϊρεςθσ (KTL)).
24. ΥπεφκυνθΔιλωςθ γιαΖγκριςθΤφπου,ςφμφωναμε τονκανονιςμό UN/ECER 118ιΡιςτοποιθτικόISO
3795 ι DIN 75200 γιαταυλικάτθσ εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ,ςε ό,τιαφοράτθ
ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ.
25.Βεβαίωςθ καταςκευαςτι ότι θ αυτοφερόμενθ καταςκευι είναι λεωφορειακοφ τφπου.

2.5. Εςωτερικι Διαμόρφωςθ Λεωφορείου
26.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουτωνκακιςμάτωντωνεπιβατϊν,ςεό,τιαφοράςτθν
ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
27.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπου,ςφμφωναμετονκανονιςμόUN/ECER118ιΡιςτοποιθτικό
ISO 3795 ι DIN 75200 υλικϊν εςωτερικισ διακόςμθςθσ, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ
κατάτθν καφςθ.

2.6. Ραράκυρα
28.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπου,ςεό,τιαφοράςταυλικάκαιςτθντοποκζτθςθτων
υαλοπινάκων αςφαλείασ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 43.

2.7. Κλιματιςμόσ
29.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 122.
30.Ψυλλάδιο αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ
και πιςτοποιθτικό απόδοςισ τθσ.
31.Ψυλλάδια καταςκευαςτι κερμαντικϊν ςωμάτων.
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2.8.

Κινθτιρασ

και

παρελκόμενα

αυτοφ

32.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΚινθτιρα,ςφμφωναμεΕΚ595/2009,γιατθνιςχφουςα
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τεχνολογίαEUROVI.
33.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER
85, ςε ό,τι αφορά ςτθ μζτρθςθ τθσ κακαρισ ιςχφοσ του.
34.Ριςτοποιθτικό για τθν κατανάλωςθ καυςίμου του λεωφορείου ςε κφκλο SORT 1.
35.Διαγράμματαροπισ,ιςχφοσκαιειδικισκατανάλωςθσκαυςίμου,ςεςυνάρτθςθμετοναρικμό

των

ςτροφϊντου κινθτιρα ανά λεπτό (rpm).
36.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτωνεξαρτθμάτωνςυςτιματοσκίνθςθσ,ςφμφωναμετον

κανονιςμό

UN/ECER 110, ςε ό,τι αφορά τθν αςφαλι λειτουργία του με φυςικό αζριο.

2.9. Σφςτθμα Τροφοδοςίασ και Δεξαμενι Καυςίμου
37.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΔεξαμενισ/ωνΚαυςίμουςφμφωναμετονκανονιςμό
UN/ECER 110. Τθν υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυνοδεφει και λίςτα των εξαρτθμάτων για τθν αςφαλι
πλιρωςθκαιλειτουργίαστωνδεξαμενϊνκαιθςυμμόρφωςιτουσμετισαπαιτιςειστουUN/ECER
110.

2.10. ΚιβϊτιοΤαχυτιτων
38.Διαγράμματα ροπισ, ιςχφοσ, γωνιακισ ταχφτθτασ (rpm) ςε κάκε ςχζςθ μετάδοςθσ.

2.11. Σφςτθμα Διεφκυνςθσ-Τροχοί-Άξονεσ
39.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΣυςτιματοσΔιεφκυνςθσςφμφωναμετονκανονιςμό
UNECE–R 79
40.Ψυλλάδιοτουκαταςκευαςτιτωνπροςφερόμενωνελαςτικϊνμετιστεχνικζσπροδιαγραφζστουσ
(TechnicalDataSheet)

2.12. Συςτιματα Ρζδθςθσ
41.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουΣυςτθμάτωνΡζδθςθσςφμφωναμετονκανονιςμόUNECE–
R 13

2.13. Σφςτθμα υμοφλκθςθσ
42.Υπεφκυνθ Διλωςθ γιαΖγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςταςυςτιματαρυμοφλκθςθσ, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό ΕΕ 1005/2010.
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2.14. Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα
43.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου του λεωφορείου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι
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ςυμβατότθτά
του,
ςφμφωνα
με
τον

κανονιςμό

UN/ECER

10.

2.15. Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ
44.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ
χειροκίνθτωνχειριςτθρίων,ενδεικτικϊνλυχνιϊνκαιδεικτϊνςφμφωναμετονκανονιςμόUNECE–
R 121.
45.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτον εξοπλιςμό ταχυμζτρου καιτθν εγκατάςταςι
του ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 39.
46.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και
φωτεινισ ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 48.

2.16. Διαμζριςμα Οδθγοφ
47.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου κακίςματοσ οδθγοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 17.
48.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουκακίςματοσοδθγοφ,ςεό,τιαφοράςτθςυμπεριφορά,κατά τθν καφςθ,
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
49.Ριςτοποιθτικό ι Υπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι για πλιρωςθ των απαιτιςεων του ΙSO 16121 για τθν
εργονομία του διαμερίςματοσ του οδθγοφ.
50.ΥπεφκυνθΔιλωςθκαταςκευαςτιγιατθνΙκανοποίθςθΣυςτάςεων(προαιρετικϊν)γιατθν
εργονομία του διαμερίςματοσ του οδθγοφ (EBSF ι VDV234).

2.17. Συςτιματα Ζμμεςθσ Πραςθσ (Κάτοπτρα-Κάμερεσ)
51.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων (ςυςκευϊν)
ζμμεςθσ όραςθσ δυνάμειτου κανονιςμοφ UNECE–R 46.
52.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουςυςτθμάτων(ςυςκευϊν)ζμμεςθσόραςθσςφμφωναμετον
κανονιςμό αρικ. UNECE–R 46.

2.18. Ρρόςκετεσ Απαιτιςεισ Αςφαλείασ
53.Ριςτοποιθτικόζγκριςθστφπουψθφιακοφταχογράφου,ςφμφωναμετονκανονιςμόΕΕ165/2014.
54.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςυςτιματοσ ι ςυςκευισ περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ
55.(SLD), ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 89.

2.19. Εργονομία Λεωφορείου
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56.ΣυνοπτικιΜελζτθΕργονομίασγιατρεισ

(3)τομείστουλεωφορείου,πουαφοροφντθν

οδιγθςθ, τουσ επιβάτεσ και τθ ςυντιρθςι του.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

1. Επίβλεψθ Καταςκευισ και Ραραλαβι των Λεωφορείων

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςειζνα πρότυπο λεωφορείο
(δείγμα).
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διενεργιςει, ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, ποιοτικό ζλεγχο του παραπάνω
λεωφορείου, ζτςι ϊςτε θ καταςκευι του ναπλθροί τισ προδιαγραφζσ του, ςεδφο, τουλάχιςτον,ςτάδια,
όπωσ παρακάτω:
1.κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ του λεωφορείου, πριν τθ διαδικαςία
τθσαντιςκωριακισ προςταςίασ, εφόςον αυτι εφαρμόηεται, και βαφισ
2.μετθνολοκλιρωςθτθσκαταςκευισ,μεδοκιμαςτικιοδιγθςθ(testdrive)καιδιεξαγωγιτθσ
δοκιμισ τθσ

κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ

(παράγραφοσ 10.6 Ειδικισ Συγγραφισ

Υποχρεϊςεων)
Κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ του πρότυπου λεωφορείου, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα
τθσδιενζργειασποιοτικοφελζγχου,καιςεοποιοδιποτεάλλοςτάδιοκρίνειαπαραίτθτο,μετθναποςτολι
ςτο εργοςτάςιο ζωσ δφο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν του.
Θ Ανακζτουςα Αρχι, διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ καταςκευισ των υπόλοιπων λεωφορείων ςτθ
γραμμι παραγωγισ τουσ.
Θ προςωρινι παραλαβι των λεωφορείων κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ των Ψορζων Λειτουργίασ.

2. Απαιτιςεισ Υλικϊν, Συγκροτθμάτων και Ραρελκομζνων

Ταπαραδοτζαλεωφορείακαπρζπειναείναικαταςκευαςτικάκαιλειτουργικάαπολφτωσόμοια.Τα
χρθςιμοποιοφμενα, ςε αυτά, υλικά καταςκευισ, ςυγκροτιματα, παρελκόμενα, εξαρτιματα, χειριςτιρια,
τυποποιθμζνα υλικά κλπ. πρζπει να είναι του ιδίου τφπου, καταςκευαςτικά και λειτουργικά, απολφτωσ
όμοιακαιτουίδιουκαταςκευαςτι.Οανάδοχοσυποχρεοφταιναχρθςιμοποιιςειμόνονεκείνατα
εξαρτιματαάλλωνυπο-προμθκευτϊνιυπο-καταςκευαςτϊν,ταοποίαείναιδυνατόνναβρεκοφνωσ
γνιςια ανταλλακτικά ςτθν ελεφκερθ αγορά.

3. Ρροςκόμιςθ Εγκρίςεων Τφπου Συςτθμάτων-Συνιςτωςϊν του Λεωφορείου
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Oανάδοχοσπρομθκευτισ,καπρζπειναπροςκομίςει,εντόσςαράνταπζντε(45)θμερϊναπότθνανάκεςθ
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όλεστισεγκρίςειστφπουτωνςυςτθμάτων-ςυνιςτωςϊντουλεωφορείου,γιατισοποίεσυπζβαλεΥπεφκυνθ
Διλωςθ ςτο ςτάδιο των προςφορϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα εκπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι του
και κα γίνεται πρόςκλθςθ ανάκεςθσ ςτον δεφτερο μειοδότθ του διαγωνιςμοφ.

4. Ζγκριςθ Τφπου του Λεωφορείου από τθν Ελλάδα

O ανάδοχοσ προμθκευτισ, κα πρζπει να κατακζςει, με τθν παράδοςθ, ζγκριςθ τφπου του λεωφορείου,
από τθν Ελλάδα, από το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν.

5. Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ Ραραγωγισ

Κάκε λεωφορείο που παραδίδεται, κα ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό ΣυμμόρφωςθσΡαραγωγισ
(ConformityofProduction).Οι

διαδικαςίεσ

ςυμμόρφωςθστθσπαραγωγισ

κα

πλθροφντιστεχνικζσ

προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.

6. Εναρμόνιςθ Ρροδιαγραφϊν

Οανάδοχοσείναιυποχρεωμζνοσναπαραδϊςειταλεωφορεία,αφοφλάβειυπόψθτθνπλιρθεναρμόνιςθ

των

προδιαγραφϊν τουσ με τισ όποιεσ νομοκετικζσ μεταβολζσ προκφψουν ςτθν Ελλάδα, ςτο διάςτθμα
μεταξφτθσθμερομθνίασυπογραφιστθσςφμβαςθσκαιαυτιστθσπαράδοςθστωνλεωφορείων.Θ ςυμμόρφωςθ του
αναδόχου

με

τισ

ωσ

άνω

νομοκετικζσ

μεταβολζσ

εγγράφωσςτονεκάςτοτεΨορζαΛειτουργίασ,μζςαςεεφλογο χρονικό διάςτθμα.
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κα

δθλωκεί

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΛΟΥ ΘΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ 12 m ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ (ΦΟΤΙΣΤΩΝ ΒΑΔΕΙΑΣ ΦΟΤΙΣΘΣ) *ΡΑΤΙΔΑ Ι, ΡΑΤΙΔΑ ΙΙ)
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΘ
Το παρόν κείμενο περιζχει τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτθν προμικεια αςτικϊν
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θλεκτρικϊν λεωφορείων 12m, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν ενότθτα Β αυτοφ και τα αναγκαία δικαιολογθτικά
που πρζπει να ςυνοδεφουν τθν τεχνικι προςφορά του κάκε υποψιφιου προμθκευτι.
1.1Νομοκετικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω Διεκνείσ, Ευρωπαϊκζσ και
Εκνικζσ οδθγίεσ, αποφάςεισ κανονιςμοί και νομοκετιματα (όπωσ ιςχφουν ςιμερα) κακϊσ και ειδικζσ
απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν ορκι και αποδοτικι λειτουργία των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν τθσ Ακινασ και
τθσ Θεςςαλονίκθσ. Αυτά είναι τα εξισ:
1.

Ο κανονιςμόσ (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ για τθν ζγκριςθ και τθν εποπτεία τθσ αγοράσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των
ρυμουλκουμζνων τουσ και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν
τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά, για τθν τροποποίθςθ των
κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 715/2007 και (ΕΚ) αρικ. 595/2009 και για τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
2007/46/ΕΚ

2.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 29949/1841, που προςαρμόηει τθν Ελλθνικι Νομοκεςία
προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ, (ΨΕΚ 2112/Β/29-9-2009) και τροποποιικθκε με
τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ (ΥΑ) 29577/3167 (ΨΕΚ 2046/Β/22-8-2013), 15659/1138 (ΨΕΚ
528/Β/5- 4-2011) και Οικ 3763/111 (ΨΕΚ 1163/Β/18-6-2015).

3.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ, ο οποίοσ τροποποιείται από τον κανονιςμό ΕΕ 407/2011 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ, για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφαλείασ των μθχανοκίνθτων
οχθμάτων και των ρυμουλκουμζνων τουσ, και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν
ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά

4.

Ο προαναφερκείσ κανονιςμόσ ΕΕ 407/2011 *4+ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

5.

Ο κανονιςμόσ ΕΚ 595/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ (ΕUROVI)

6.

Ο κανονιςμόσ ΕΕ 1230/2012 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (αφορά ςε μάηα και διαςτάςεισ
οχθμάτων)

7.

Ο κανονιςμόσ UN/ECER 107 (αφορά ςε λεωφορεία κατθγορίασ Μ2 ι Μ3)

8.

Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ) 43281/2629 (ΨΕΚ 1659/Β/13-8-2009 - ενοποίθςθ
χορθγοφμενων εγκρίςεων τφπου λεωφορείων).

9.

Οι απαιτιςεισ του επιβατικοφ κοινοφ ςε ό,τι αφορά ςτθν άνεςθ και ελκυςτικότθτα του
αςτικοφ λεωφορείου και οι ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ ατόμων με αναπθρία (ΑμεΑ) και
υπερθλίκων επιβατϊν.
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10.

Θ τοπογραφία και τα χαρακτθριςτικά του οδικοφ δικτφου, οι κλιματολογικζσ και ιδιαίτερεσ
τοπικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ κακϊσ και του νομοφ

Θεςςαλονίκθσ.
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11.

Θ μείωςθ των ρφπων και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ χριςθσ φιλικϊν
τεχνολογιϊν προσ αυτό.

Σθμειϊνεται ότι πζρα από το παραπάνω γενικό νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο, οι επιμζρουσ απαιτιςεισ
των *9+-*11+ προςδιορίηονται όπου αυτό είναι αναγκαίο, από κανονιςμοφσ και οδθγίεσ, οι οποίεσ
αναφζρονται εντόσ του κειμζνου των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Στο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο περιλαμβάνονται και τυχόν νζεσ, επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ και
κανονιςμοί.
1.2Γενικά Στοιχεία Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
1.2.1Βαςικοί Οριςμοί
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ιςχφουν οι παρακάτω οριςμοί:


«Αςτικό»χαρακτθρίηεται το λεωφορείο, το οποίο είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο και
καταςκευαςμζνο για τθ μεταφορά κακιμενων και όρκιων επιβατϊν και το οποίο δφναται
να εκτελεί αςτικι ςυγκοινωνία. Ωαρακτθριςτικά τθσ λειτουργίασ του αςτικοφ λεωφορείου
είναι οι ςυχνζσ ςτάςεισ για τθν επιβίβαςθ και αποβίβαςθ επιβατϊν, θ χαμθλι μζςθ
ταχφτθτα, θ ανάγκθ αςφαλοφσ ταχείασ ειςόδου και εξόδου των μεταφερομζνων επιβατϊν
και θ παροχι πλθροφόρθςθσ εντόσ και εκτόσ του λεωφορείου.



Θ “αυτοφερόμενθ καταςκευι (self-supportedstructure)” αναφζρεται ςτο ςφνολο πλαιςίου
και υπερκαταςκευισ του λεωφορείου, ωσ ενιαίου και ολοκλθρωμζνου φζροντοσ
χωροδικτυϊματοσ.

1.2.2Γενικζσ Ραρατθριςεισ
Στισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ιςχφουν τα παρακάτω:
1.

Θ αρίκμθςθ ςε αγκφλεσ (π.χ. *7+) αναφζρεται ςτισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ, κανονιςμοφσ,
αποφάςεισ και νομοκετιματα που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 1.1 και ακολουκοφν τθν
αρίκμθςθ αυτι.

2.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που δεν ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ
«προτιμθτζοσ» ι «προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ», κεωροφνται υποχρεωτικζσ

3.

Οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ςυνοδεφονται από τισ λζξεισ«προτιμθτζοσ»
ι «προτιμθτζα» ι «κατά προτίμθςθ», δεν είναι υποχρεωτικζσ, αλλά θ εφαρμογι τουσ
ςυνεπάγεται υψθλότερθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςτο αντίςτοιχο κριτιριο
αξιολόγθςθσ αυτισ.
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2.ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
2.1ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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2.1.1Γενικζσ απαιτιςεισ υποψιφιου προμθκευτι

2.1.1.1Υποβολι Ζγκριςθσ ΕΚ Τφπου (Ευρωπαϊκισ Ζγκριςθσ Τφπου) του Λεωφορείου
O προμθκευτισ, με τθν προςφορά του, κα πρζπει να κατακζςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ζγκριςθ τφπου ΕΚ
(Ευρωπαϊκι Ζγκριςθ Τφπου) του λεωφορείου από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν *1+, ι
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2007/46/ΕΚ, για «ζγκριςθ τφπου πλιρουσ οχιματοσ ι ζγκριςθ τφπου ΕΕ που
χορθγικθκε ςε οχιματα ι ςε ςυςτιματα, καταςκευαςτικά ςτοιχεία ι χωριςτζσ τεχνικζσ μονάδεσ ζωσ τθν
31θΑυγοφςτου 2020» ςφμφωνα με το Άρκρο 89 «Μεταβατικζσ Διατάξεισ» τθσ *1+ -και είναι ακόμα ςε ιςχφ.
2.1.1.2Εμπειρία Καταςκευαςτι του Λεωφορείου
Ο καταςκευαςτισ του λεωφορείου κα πρζπει να ζχει διακζςειςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν
τελευταία πενταετία ζωσ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ, ςαράντα (40) τουλάχιςτον θλεκτρικά αςτικά
λεωφορεία 12m, με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με τα προςφερόμενα αςτικά λεωφορεία για τθν Ραρτίδα Ι
του ΤΜΘΜΑΤΟΣ 4, ι εξιντα (60) τουλάχιςτον θλεκτρικά αςτικά λεωφορεία 12m, με παρεμφερι
χαρακτθριςτικά με τα προςφερόμενα αςτικά λεωφορεία για τθν Ραρτίδα ΙΙ του ΤΜΘΜΑΤΟΣ 4, ςε
οργανιςμοφσ-εταιρείεσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν. Ϋσ παρεμφερι, νοοφνται λεωφορεία χαμθλοφ δαπζδου
(«χαμθλοδάπεδα») (ςφμφωνα με τον οριςμό του *7+), ιδίων διαςτάςεων, με ιδίου τφπου θλεκτροκινθτιρα (εσ) ζλξθσ, με ιδίου τφπου ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ πρόωςθσ και ιδίασ γενιάσ ςυςτιματα ελζγχου
πζδθςθσ/ανάρτθςθσ.
2.1.1.3Ριςτοποίθςθ κατά ΙSO
Ο καταςκευαςτισ του λεωφορείου κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία
κα αφοροφν ςτθν καταςκευι των λεωφορείων. Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 κα πρζπει να διακζτουν
και οι προςφζροντεσ, εφόςον υφίςτανται, τοπικοί προμθκευτζσ (αντιπρόςωποι των καταςκευαςτϊν) ι/και
προςφζρουςεσ κοινοπραξίεσ, των οποίων μζλθ είναι οι τελευταίοι. Ακόμθ, πιςτοποιθτικά ISO 9001 και ISO
14001 κα πρζπει να διακζτει και ο καταςκευαςτισ των ςυςςωρευτϊν κίνθςθσ.
2.1.1.4Βεβαιϊςεισ Φορζων Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ςυνυποβάλλει, με τθν προςφορά του, βεβαιϊςεισ φορζων-εταιρειϊν αςτικϊν
ςυγκοινωνιϊν για τθν καλι λειτουργία ιδθ παραδοκζντων παρεμφερϊν θλεκτρικϊν λεωφορείων του
καταςκευαςτι.
2.1.1.5Τεχνικι Ζκκεςθ-Σχζδια Λεωφορείου και Φορτιςτϊν
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ςυνυποβάλλει, με τθν προςφορά του, τεχνικι ζκκεςθ, όπου κα γίνεται
αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του οχιματοσ και των φορτιςτϊν, κακϊσ και τα παρακάτω ςχζδια:
- Για το λεωφορείο:


Σχζδιο γενικισ διάταξθσ
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Σχζδια εμπρόςκιασ, οπίςκιασ, δεξιάσ και αριςτερισ πλάγιασ όψθσ



Διαμικθ τομι, κατά μικοσ όλου του λεωφορείου, ςτο μζςο του πλάτουσ του
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Εγκάρςιεσ τομζσ, κακϋ 2021-03-12
όλο το μικοσ τουσ, ςε όλουσ τουσ άξονεσ του λεωφορείου


Εγκάρςια τομι, ςε όλο το πλάτοσ του λεωφορείου, ςτο ςθμείο του μζγιςτου εςωτερικοφ
φψουσ του.

Τα ςχζδια κα δοκοφν ςε κλίμακα 1:20 και κα ςθμειϊνονται επί αυτϊν ενδεικτικζσ διαςτάςεισ, ϊςτε να
γίνεται αντιλθπτι θ βαςικι εςωτερικι και εξωτερικι χωροταξία του λεωφορείου.
- Για τουσ φορτιςτζσ:


Σχζδιο γενικισ διάταξθσ με τισ διαςτάςεισ των φορτιςτϊν

2.1.2Κλιματολογικζσ Συνκικεσ
Το λεωφορείο κα πρζπει να δφναται να λειτουργεί ικανοποιθτικά ςτισ δυςμενζςτερεσ κλιματολογικζσ
ςυνκικεσ του λεκανοπεδίου τθσ Ακινασ και τθσ περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ, οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθν
Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία) είναι οι εξισ:
Πίνακασ 1:Δυςμενζςτερεσ Κλιματολογικζσ Συνθήκεσ Αθήνασ και Θεςςαλονίκησ
Μζςθ Μζγιςτθ Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ

42oC

Απόλυτθ Μζγιςτθ Θερμοκραςία

48oC

περιβάλλοντοσ
Μζςθ Ελάχιςτθ Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ

-2oC

Απόλυτθ Ελάχιςτθ Θερμοκραςία

-13oC

περιβάλλοντοσ
Μζςθ ετιςια ςχετικι Υγραςία

67.1%

Μζγιςτθ ετιςια ςχετικι Υγραςία

100%

Βροχόπτωςθ (μεγ 24h)

90,3 mm

Xιoνόπτωςθ (μεγ 24h)

Ρεριςταςιακά

Συνολικι μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ

37,4 mm

(μθνιαίωσ)
φπανςθ αζρα

Υψθλι

Συνκικεσ διάβρωςθσ

Υψθλζσ

2.2ΤΥΡΟΣ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ
2.2.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Τα *1+, *2+, *3+, *4+, *5+, *6+, *7+, *8+, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.
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2.2.2Ζγκριςθ Τφπου Οχιματοσ
Το λεωφορείο κα πρζπει να ζχει ζγκριςθ τφπου οχιματοσ ςε ό,τι αφορά ςτθ γενικι καταςκευι του,
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ςφμφωνα με τον κανονιςμό *7+.
2.2.3Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Μονϊροφο απλό, αςτικό λεωφορείο κατθγορίασ Μ3, κλάςθσ Ι, νζασ καταςκευισ, παραγόμενο ςε ςειρά, με
θλεκτροκινθτιρα (-εσ) ζλξθσ, χαμθλοδάπεδο, ςφμφωνα με τον οριςμό του *7+.
2.3ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΟΜΕΝΩΝ ΕΡΙΒΑΤΩΝ
Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί τα παρακάτω χαρακτθριςτικά ωσ προσ τουσ μεταφερόμενουσ επιβάτεσ
από αυτό:


Ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ επιβατϊν (χωρίσ τον οδθγό και τον ΑμεΑ): 70



Ελάχιςτοσ αρικμόσ κακιμενων επιβατϊν (χωρίσ τον οδθγό και τον ΑμεΑ): 27



Θζςεισ ΑμεΑ: (τουλάχιςτον)1

2.4ΚΥΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι κφριεσ διαςτάςεισ του λεωφορείου κα πρζπει να τθροφν τα παρακάτω:


Μικοσ (όπωσ ορίηεται ςτον *6+): 12.000 (mm) (+/- 5%)



Μζγιςτο πλάτοσ (όπωσ ορίηεται ςτον *6+): 2.550 (mm)



Μζγιςτο φψοσ (όπωσ ορίηεται ςτον *6+): 3.500 (mm)



Ελάχιςτο εςωτερικό φψοσΣφάλμα! Θ αναφορά τθσ υπερ-ςφνδεςθσ δεν είναι ζγκυρθ.:
2.200(mm)



Κατάλθψθ (άτομα/m²): ςφμφωνα με *7+

2.5ΟΔΙΚΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ
2.5.1Επιδόςεισ


Θα μπορεί να αναπτφξει ταχφτθτα, τουλάχιςτον 70km/h



Θα ζχει δυνατότθτα να εκκινιςει από ςτάςθ και να αναπτφξει ταχφτθτα 12km/h, ςε
ανωφζρεια με κλίςθ τουλάχιςτον 12%, με το μζγιςτο αρικμό επιβατϊν του και λειτουργία
τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ του, ςτθν oνομαςτικι τθσ ιςχφ.

2.5.2Αυτονομία
Το λεωφορείο κα ζχει αυτονομία κίνθςθσ εκατόνπενιντα χιλιομζτρων (150km) για τθν Ραρτίδα Ι του
Τμιματοσ IV, και διακοςίων χιλιομζτρων (200km)για τθν Ραρτίδα ΙΙ του Τμιματοσ IV, τουλάχιςτον, ςε δρόμο,
με κλίςεισ ζωσ ±5%, χωρίσ επαναφόρτιςθ ι αντικατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν του:


Στισ αςτικζσ ςυνκικεσ τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, με ςτάςεισ, κατά μζςο όρο, ανά
300m και εμπορικι ταχφτθτα 15 km/h (+/-10%). Ραραμονι ςε ςτάςθ 20 δευτερόλεπτα



Yπόπλιρεσ φορτίο
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Με τα ςυςτιματα κλιματιςμοφ, εςωτερικοφ-εξωτερικοφ φωτιςμοφ κακϊσ και τα υπόλοιπα
βοθκθτικά ςυςτιματα του οχιματοσ ςε λειτουργία, ςτθν ονομαςτικι τουσ ιςχφ
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Θ ανωτζρω αυτονομία κίνθςθσ, κα υπολογίηεται για κάκε Ραρτίδα του Τμιματοσ IV, από τθν πιςτοποιθμζνθ
κατανάλωςθ

που

κα

προςκομίςει

κάκε

Διαγωνιηόμενοσ

κατά

πρότυπο

e-SORT2

(electricbus

“StandardisedOn-RoadTest” – Cycle 2). Ο κφκλοσ 2 του προτφπου e-SORTκεωρείται ο πλζον
αντιπροςωπευτικόσ ωσ προςομοίωςθ των εκτιμϊμενων μζςων πραγματικϊν ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ ςτισ
περιοχζσ Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ, με τισ ακόλουκεσ ςυνοπτικζσ λειτουργικζσ παραμζτρουσ:


Μζςθ εμπορικι ταχφτθτα περί τα 18 χλμ/ϊρα



Μζςθ ςυχνότθτα ςτάςεων 3,3 ανά χλμ (ιτοι μία ςτάςθ κάκε 300m)



Ροςοςτό χρόνου ςε ςτάςθ: 33,4% (ιτοι 20 δευτερόλεπτα ανά λεπτό)

Επιπλζον, οι ανωτζρω τιμζσ αυτονομίασ κίνθςθσ βάςει κατανάλωςθσ κατά e-SORT2,αφοροφν τισ εξισ
λειτουργικζσ παραδοχζσ που κρίνονται αντιπροςωπευτικζσ των εκτιμϊμενων μζςων πραγματικϊν
ςυνκθκϊν:


Ρροςαφξθςθ τθσ πιςτοποιθμζνθσ κατανάλωςθσ κατά 50%, ωσ κρίνεται αντιπροςωπευτικι
βάςει διακζςιμων εμπειρικϊν δεδομζνων ϊςτε να αντανακλϊνται θ μζςθ κατά μικοσ
κλίςθ, θ πλθρότθτα / ποςοςτό μζγιςτου ωφζλιμου βάρουσ, κακϊσ και εποχικζσ
διακυμάνςεισ κερμοκραςίασ (με ανάλογθ δαπάνθ ενζργειασ κλιματιςμοφ)



Αξιοποίθςθ χωρθτικότθτασ ςυςςωρευτϊν ζωσ 90% (ιτοι, με ςυντελεςτι “stateofchargewarning, SOCwarning, ςτο ςθμείο 10% τθσ φόρτιςθσ), και



Αξιοποίθςθ τθσ κεωρθτικισ πλθρότθτασ ςυςςωρευτϊν ςτο 80% (ιτοι, με ςυντελεςτι
“attenuation” λόγω πτϊςθσ ικανότθτασ μπαταρίασ κατά το επιτρεπόμενο 20%)

Οι διαγωνιηόμενοι κα προςκομίςουν το ςχετικό πιςτοποιθτικό θλεκτρικισ κατανάλωςθσ κατά πρότυπο eSORT2,για τθν προβλεπόμενθ διαδρομι δοκιμισ (ενδεικτικά: μικουσ 920 m). Θ αυτονομία κίνθςθσ κα
υπολογίηεται από τθν τιμι κατανάλωςθσ ςε ςχζςθ με τθ χωρθτικότθτα των ςυςςωρευτϊν, με προςαφξθςθ
αυτισ κατά 50%, και επιπλζον με απομείωςθενζργειασ κατά 10% λόγω SOCwarningκαι πρόςκετθ απομείωςθ
κατά 20% λόγω εκτιμϊμενου attenuationςυςςωρευτϊν κατά τθν περίοδο λειτουργίασ αυτϊν.
Συγκεκριμζνα, θ εκτιμϊμενθ αυτονομία κίνθςθσςφμφωνα με τθν πραγματοποιθκείςα δοκιμι του οχιματοσ
κάκε διαγωνιηόμενου κατά το πρότυπο e-SORT2, κα υπολογιςκεί και βακμολογθκεί ωσ προκφπτει από τθν
ακόλουκθ εξίςωςθ, με βάςθ τθ χωρθτικότθτα ςυςςωρευτϊν του οχιματοσ κάκε διαγωνιηόμενου:
,Χωρθτικότθτα ςυςςωρευτϊν (kWh) * SOC (90%) * Attenuation (80%)/ *Κατανάλωςθ (kWh/km)*1,50]}
Επιπλζον του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, οι διαγωνιηόμενοι κα προςκομίςουν επιπλζον Υπεφκυνθ Διλωςθ
επίτευξθσ από το όχθμά τουσ τθσ ελάχιςτθσ εκτιμϊμενθσ πραγματικισ απαιτοφμενθσ αυτονομίασ κίνθςθσ,
ιτοι 150kmγια τθν Ραρτίδα Ι του Τμιματοσ IV, και 200kmγια τθν Ραρτίδα ΙΙ του Τμιματοσ IV, ρθτά για τισ
ανωτζρω οριηόμενεσ αςτικζσ ςυνκικεσ ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ, περιλαμβανομζνθσ κλίςθσ ζωσ ±5%.
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2.6ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΕΛΙΓΜΩΝ
2.6.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
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Το *7+ όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
2.6.2Κφκλοσ Στροφισ
Θ διάμετροσ του μζγιςτου κφκλου ςτροφισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 m, ςφμφωνα με *7+.
2.6.3Γωνία Οπίςκιου – Εμπρόςκιου Ρροβόλου
Θ γωνία οπίςκιου / εμπρόςκιου προβόλου του λεωφορείου πρζπει να είναι ≥60.
2.7ΦΟΤΙΑ ΑΞΟΝΩΝ
2.7.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+ όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
2.7.2Κατανομι Φορτίων
Θ κατανομι φορτίων μεταξφ των αξόνων του λεωφορείου κα πρζπει να πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
του *7+.
2.8ΑΥΤΟΦΕΟΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
2.8.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+ όπωσ περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ο κανονιςμόσ UN/ECER 66 (για
τθν υπερκαταςκευι του).
2.8.2Αυτοφερόμενθ Καταςκευι
2.8.2.1Ζγκριςθ Τφπου Υπερκαταςκευισ
Το λεωφορείο, προαιρετικά, κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν υπερκαταςκευι του, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό UN/ECER66.
2.8.2.2Χαρακτθριςτικά Αυτοφερόμενθσ Καταςκευισ
Θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα πρζπει να πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
κανονιςμοφ *7+.
Επί ποινι αποκλειςμοφ, θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
(προτιμθτζο) κατά ΕΝ 1.4003, ι από αλουμίνιο ι εναλλακτικά, το ςφνολο τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ
του λεωφορείου κα ζχει υποβλθκεί ςε αντιδιαβρωτικι διεργαςία, με τθ μζκοδο τθσ καταφϊρεςθσ (KTL).
Θ αυτοφερόμενθ καταςκευι του λεωφορείου κα πρζπει να είναι λεωφορειακοφ τφπου.
2.8.3Αμάξωμα
2.8.3.1Χαρακτθριςτικά Αμαξϊματοσ
Το αμάξωμα του λεωφορείου κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.
Ο εξωτερικόσ μανδφασ κα πρζπει να αποτελείται από τυποποιθμζνα ανεξάρτθτα τμιματα (πανζλα), τα
οποία κα μποροφν να αντικακίςτανται μεμονωμζνα ι από ειδικι λαμαρίνα λεωφορειακϊν αμαξωμάτων ι
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άλλου κατάλλθλου υλικοφ, με ομαλζσ επιφάνειεσ, για τθ διευκόλυνςθ του κακαριςμοφ τουσ από αυτόματα
πλυντιρια.
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Θ εςωτερικι επζνδυςθ του λεωφορείου (καμπίνα) κα είναι από ομοιογενζσ, δφςφλεκτο, ςυνκετικό υλικό,
κατάλλθλο για αςτικά λεωφορεία. Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του
κανονιςμοφ UN/ECER118 ι των προτφπων ISO 3795 ι DIN75200, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά
τθν καφςθ.
Ο εμπρόςκιοσ και οπίςκιοσ προφυλακτιρασ του λεωφορείου κα μποροφν να αποτελοφνται από τρία (3)
τμιματα, από πλαςτικό ι ςυνκετικό υλικό.
2.8.3.2Θερμομόνωςθ
Σε όλθ τθν επιφάνεια του δαπζδου, τθσ οροφισ και των πλευρϊν του αμαξϊματοσ τουσ, τα λεωφορεία κα
φζρουν κερμομόνωςθ. Θ κερμομόνωςθ κα εξαςφαλίηει, ςε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα κλιματιςμοφ, τισ
κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ ςτο εςωτερικό του λεωφορείου, οι οποίεσ προδιαγράφονται ςτθν ενότθτα 2.12
του παρόντοσ, με βάςθ τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (παράγραφοσ 2.1.2).
2.9ΡΟΣΒΑΣΘ & ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΕΡΙΒΑΤΩΝ
2.9.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+, όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
2.9.2Διάταξθ Επιβατϊν
Το λεωφορείο κα είναι χαμθλοδάπεδο, όπωσ αναγράφεται και ςτθν παράγραφο 2.2 του παρόντοσ.
2.9.3Επιβάτεσ
Σε όλεσ τισ κφρεσ τα λεωφορεία δε κα φζρουν εςωτερικά βακμίδεσ. Ο διάδρομοσ των λεωφορείων, όπωσ
ορίηεται ςτον *7+, δε κα φζρει βακμίδα.
2.9.4Θφρεσ Επιβατϊν
2.9.4.1Χαρακτθριςτικά Θυρϊν
Το λεωφορείο κα φζρει ςυνολικά, τρεισ (3) μθχανοκίνθτεσ, διπλζσ κφρεσ, ειςόδου-εξόδου των επιβατϊν, ςτθ
δεξιά πλευρά του, ελάχιςτου πλάτουσ 1.200 mm, θ κάκε μία, οι οποίεσ κα ανοίγουν προσ το εςωτερικό του
λεωφορείου και κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+.
Πλεσ οι κφρεσ κα φζρουν, ςε όλο το φψοσ τουσ, μονοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ, ελάχιςτου πάχουσ 4mm,
φιμζ, με ςυντελεςτι κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ 35-60% (εκτόσ τθσ εμπρόςκιασ όπου ο ςυντελεςτισ κα
είναι 70% τουλάχιςτον ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER43) και κα ςτεγανοποιοφνται ζναντι ειςόδου
νεροφ και αζρα.
Θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των επιβατϊν ςε κινοφμενα μζρθ του μθχανιςμοφ των κυρϊν κα αποκλείεται. Για
το λόγο αυτό, οι μθχανιςμοί λειτουργίασ των κυρϊν κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι ςε ειδικά
ςχεδιαςμζνο χϊρο, ςτθν άνω περιοχι των ανοιγμάτων τουσ, και θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ κα πρζπει να είναι
δυνατι μόνο μζςω αςφαλιηόμενου καλφμματοσ.
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2.9.4.2Σφςτθμα Λειτουργίασ Θυρϊν
Οι μθχανιςμοί λειτουργίασ των κυρϊν κα είναι απολφτωσ όμοιοι και εναλλάξιμοι.
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Θ λειτουργία των κυρϊν κα ελζγχεται θλεκτρο-πνευματικά από τθν κονςόλα του οδθγοφ, ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+. Το άνοιγμα και κλείςιμο των κυρϊν κα πραγματοποιείται με ξεχωριςτό
διακόπτθ, ανεξάρτθτα για κάκε κφρα. Ο διακόπτθσ κα φζρει ειδικι ςιμανςθ και θ κζςθ του κα είναι τζτοια
ϊςτε να μθ δθμιουργεί ςφγχυςθ με άλλα χειριςτιρια. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διακοπτϊν τφπου αφισ.
Οπτικά (κζςθ ι φωσ διακόπτθ ι ενδεικτικι λυχνία) και θχθτικά ςιματα ςτθν περιοχι του οδθγοφ κα
παρζχουν πλιρθ πλθροφόρθςθ, ςχετικά με τθν κατάςταςθ των κυρϊν, ενϊ θ ενεργοποίθςθ των
χειριςτθρίων ανοίγματοσ κα είναι ορατι ςτο εςωτερικό του λεωφορείου με φωτεινι πινακίδα ζνδειξθσ
ςτάςθσ, πάνω από κάκε κφρα (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.22.5).
Θ καταςκευι και το ςφςτθμα ελζγχου κάκε κφρασ κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του *7+ για πρόλθψθ
ατυχιματοσ κατά τθ λειτουργία τθσ. Σε περίπτωςθ παγίδευςθσ μζλουσ ςϊματοσ επιβάτθ, ςε οποιαδιποτε
κφρα, αυτι κα πρζπει να ανοίγει αυτόματα και να παραμζνει ανοιχτι, μζχρι να επανενεργοποιθκεί ο
διακόπτθσ κλειςίματοσ, από τον οδθγό.
Θα υπάρχουν εςωτερικά, ςε κάκε κφρα, και εξωτερικά, τουλάχιςτον, ςε μία κφρα εκτόσ τθσ εμπρόςκιασ,
χειριςτιρια ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθ λειτουργία τθσ, χωρίσ τροφοδοςία από τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ του
λεωφορείου, τα οποία κα φζρουν προςτατευτικι διάταξθ ζναντι ακοφςιου χειριςμοφ.
Θ λειτουργία τθσ εμπρόςκιασ κφρασ για τθν είςοδο-ζξοδο του οδθγοφ και του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ, κα
ενεργοποιείται και μζςω διακόπτθ, τοποκετθμζνου ςε ειδικι κρφπτθ, ςτθν εξωτερικι πλευρά του
αμαξϊματοσ.
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ανοικτισ κφρασ, το λεωφορείο δε κα μπορεί να εκκινιςει. Θα υπάρχει όμωσ
διακόπτθσ απενεργοποίθςθσ του παραπάνω ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςτον κεντρικό θλεκτρικό πίνακα, με
χειριςμό κατά προτίμθςθ μζςα ςτο λεωφορείο, ϊςτε το λεωφορείο να μπορεί να κινθκεί ςε περίπτωςθ
βλάβθσ.
2.9.4.3Διευκόλυνςθ ΑμεΑ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςτθ δεφτερθ (μεςαία) κφρα τουσ κεκλιμζνο αναδιπλοφμενο επίπεδο
(ανακλινόμενθ ράμπα), ϊςτε να διευκολφνεται θ επιβίβαςθ και αποβίβαςθ ΑμεΑ. Θ ανάπτυξθ και θ
επαναφορά τθσ ανακλινόμενθσ ράμπασ κα γίνεται είτε με αυτόματο χειριςμό από τον πίνακα οργάνων
(ταμπλό) του οδθγοφ, είτε με τθλεχειριςτιριο, είτε μετοπικό χειροκίνθτο χειριςμό από τον οδθγό.
Θ διάταξθ αυτι κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Θ ανακλινόμενθ ράμπα κα ζχει ικανότθτα ανάλθψθσ κινθτοφ φορτίου τουλάχιςτον 300 kg και κα πλθροί τισ
προδιαγραφζσ του *7+. Θ όλθ διάταξθ πρζπει να διακζτει αντικραδαςμικι προςταςία, χειρολαβι και
ςφςτθμα αςφάλιςισ τθσ, κατά τθν κίνθςθ του λεωφορείου. Επίςθσ, οι τυχόν αρμοί κα πρζπει να είναι βατοί
από τουσ επιβάτεσ. Θ κζςθ τθσ ανακλινόμενθσ ράμπασ κα ςθμαίνεται επί του πίνακα οργάνων, με αντίςτοιχθ
οπτικι ζνδειξθ, ςτον οδθγό.
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Το λεωφορείο δε κα μπορεί να εκκινιςει αν θ ράμπα δεν ζχει επαναφερκεί ςτθν κλειςτι κζςθ.
2.10ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ
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2.10.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο

Το *7+, όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κακϊσ και ο κανονιςμόσ
UN/ECER 118.
2.10.2Δάπεδο
Το δάπεδο κα πρζπει να προςτατεφεται από όλεσ τισ εξωτερικζσ επικζςεισ και να ζχει ςχεδιαςτεί για να
αντζχει για όλθ τθ διάρκεια ηωισ του οχιματοσ.
Με τον όρο δάπεδο εννοείται και θ επικάλυψθ τθσ κερμομόνωςθσ των πλευρικϊν τοιχωμάτων, τθσ οροφισ
και των εμπρόσ και πίςω όψεων.
Πλθ θ επιφάνεια του δαπζδου κα καλφπτεται από αντιολιςκθτικό υλικό.
2.10.3Εςωτερικι Διακόςμθςθ
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα πρζπει να είναι δφςφλεκτα και κα πλθροφν επίςθσ, τισ προδιαγραφζσ του
κανονιςμοφ UN/ECER118 ι των προτφπων ISO 3795 ι DIN75200, ςε ό,τι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά τουσ κατά
τθν καφςθ.
Θ εςωτερικι διακόςμθςθ του λεωφορείου κα γίνεται με υλικά που (α) διευκολφνουν τον κακαριςμό και (β)
ζχουν αντιβανδαλιςτικζσ ιδιότθτεσ και προςταςία ζναντι των "γκράφιτισ". Οι ςυνδυαςμοί αποχρϊςεων που
κα χρθςιμοποιθκοφν, κα πρζπει να διευκολφνουν άτομα με προβλιματα οράςεωσ.
2.10.4Κακίςματα
2.10.4.1Ζγκριςθ Τφπου Κακιςμάτων
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου των κακιςμάτων των επιβατϊν, ςε ό,τι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά, κατά
τθν καφςθ τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
2.10.4.2Χαρακτθριςτικά Κακιςμάτων
Επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν κακιςμάτων, δε μπορεί να είναι μικρότεροσ από
αυτόν που κακορίηεται ςτθν ενότθτα 2.3 των παρουςϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Ρτυςςόμενα κακίςματα μποροφν να τοποκετθκοφν ςτο χϊρο ΑμεΑ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Τα κακίςματα κα είναι αντιβανδαλιςτικοφ τφπου, κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ των κάτω άκρων
των επιβατϊν κάτωκεν αυτϊν και κα διευκολφνουν τον κακαριςμό του δαπζδου.
Τα κακίςματα κα πρζπει να είναι επενδεδυμζνα, ςε όλο το πλάτοσ τουσ, ςε πλάτθ και ζδρα, με δφςφλεκτθ
ταπετςαρία. Ανάμεςα ςε πλάτθ και ζδρα των κακιςμάτων δεν κα πρζπει να υπάρχει κενό.
Κακίςματα, που κα ζχουν ςτθν επιφάνειά τουσ κολλθμζνο φφαςμα, απορρίπτονται.
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2.10.4.3Αποςτάςεισ και Διαςτάςεισ Κακιςμάτων
Οι αποςτάςεισ και διαςτάςεισ των κακιςμάτων κα είναι ςφμφωνεσ με το *7+.
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2.10.4.3.1Στήριξη Επιβατών

Στο εςωτερικό του λεωφορείου κα τοποκετθκοφν ορκοςτάτεσ, χειρολιςκιρεσ και χειρολαβζσ, ςε ικανό
αρικμό και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, για τθν ςτιριξθ των επιβατϊν, που κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Πλα τα φφλλα των κυρϊν ςτθν εςωτερικι επιφάνειά τουσ, όπωσ και θ άνω πλευρά τθσ πλάτθσ των
κακιςμάτων, κα φζρουν χειρολιςκιρεσ.
Κατακόρυφοι ορκοςτάτεσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν δεξιά και αριςτερά των κυρϊν, ςτθν περιοχι τθσ
κζςθσ του οδθγοφ, κακϊσ και ςε όςα κακίςματα με πρόβολο κρικεί απαραίτθτο.
Οι ορκοςτάτεσ, οι χειρολιςκιρεσ κακϊσ και οι οριηόντιοι ςωλινεσ ςτιριξθσ κα πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιολιςκθροί.
Οι ορκοςτάτεσ και οι χειρολιςκιρεσ, εκτόσ αυτϊν των κακιςμάτων και των κυρϊν, κα ζχουν διάμετρο
τουλάχιςτον 30mm.
2.10.4.3.2Σφςτημα Αίτηςησ Στάςησ
Θα τοποκετθκοφν κομβία αίτθςθσ ςτάςθσ, ςτουσ ορκοςτάτεσ, ςε φψοσ 1200 mm (+/- 5%), κατάλλθλα
προςανατολιςμζνα, ϊςτε να μθν περιορίηουν το πλάτοσ των διαδρόμων. Κομβίο αίτθςθσ ςτάςθσ κα
τοποκετθκεί, επίςθσ, ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ ΑμεΑ. Τα κομβία κα ζχουν κόκκινθ ι πορτοκαλί απόχρωςθ και
το χρϊμα τθσ βάςθσ τουσ κα είναι διαφορετικό από αυτό των ορκοςτατϊν.
Το ςφςτθμα αίτθςθσ ςτάςθσ κα αποτελείται από αρικμό κομβίων, οργανωμζνων ςε αντίςτοιχεσ ομάδεσ, με
μία ομάδα για κάκε κφρα, ςφμφωνα με τον πίνακα Ι. Θ ςιμανςθ για ςτάςθ κα ενεργοποιεί φωτεινό και
θχθτικό ςιμα, τοποκετθμζνο ςτο χϊριςμα πίςω από τον οδθγό ι αναρτθμζνο ςτθν οροφι προσ τθν πλευρά
του χϊρου των επιβατϊν, ι ςε άλλο κατάλλθλο ςθμείο.
Το κουδοφνι κα θχεί ςε κάκε πρϊτθ ςιμανςθ για ςτάςθ, ενϊ ταυτόχρονα κα ανάβει το φωσ ςτθ φωτεινι
πινακίδα ζνδειξθσ ςτάςθσ, πάνω από κάκε κφρα (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.22.5), όπωσ και
ςτον πίνακα οργάνων του οδθγοφ (αντίςτοιχα, ςτο ενδεικτικό λαμπάκι που αντιςτοιχεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ
κφρα). Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, κα χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχα κυκλϊματα, ζνα για κάκε κφρα,
με αντίςτοιχουσ αρικμοφσ κομβίων και ενδεικτικϊν λυχνιϊν. Πταν κάποιο πορτοκαλί φωσ είναι αναμμζνο,
αυτό αποτελεί ζνδειξθ ότι το λεωφορείο κα ςταματιςει ςτθν επομζνθ ςτάςθ. Το παραπάνω φωσ κα
παραμζνει αναμμζνο μζχρι το κλείςιμο όλων των κυρϊν, οπότε και κα ςβινει. O θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ
αίτθςθσ ςτάςθσ δίδεται από τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 2:Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ αίτηςησ ςτάςησ
ΕΛΑΩΙΣΤΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΚΟΜΒΙΫΝ ΑΙΤΘΣΘΣ
ΣΤΑΣΘΣ

ΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΜΒΙΫΝ

ΘΥΕΣ
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ΚΟΜΒΙΑ ΘΥΫΝ
ΟΔΘΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΛΥΩΝΙΕΣ ΘΥΫΝ

12

3

3

3

3

2.10.4.3.3Ειδικόσχώροσςτάθμευςησ αμαξιδίουΑμεΑ
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Απζναντι από τθ δεφτερθ κφρα, ςτθν οποία κα είναι εγκατεςτθμζνθ και θ διάταξθ (ράμπα)
επιβίβαςθσ/αποβίβαςθσ ΑμεΑ, κα υπάρχει ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ για τθν αςφαλι, ελεφκερθ και
άνετθ ςτάκμευςθ του αμαξιδίουΑμεΑ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Ο διαμικθσ άξονασ τθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ του αμαξιδίου κα είναι παράλλθλοσ με τον διαμικθ άξονα του
λεωφορείου. Το αμαξίδιο κα είναι τοποκετθμζνο και αςφαλιςμζνο, κατά τρόπο ϊςτε το πρόςωπο του
κακιμενου να είναι ςτραμμζνο προσ τθν οπίςκια πλευρά του λεωφορείου.
Θ οπίςκια πλευρά του αμαξιδίουΑμεΑ κα ςτθρίηεται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ, κάκετθ και ςτακερι
επιφάνεια, ενϊ ειδικι ηϊνθ κα είναι εγκατεςτθμζνθ για τθν αςφάλιςι του. Κατάλλθλθ χειρολαβι,
ςτερεωμζνθ ςτθν πλευρά του λεωφορείου, κα διευκολφνει τθν ςτιριξθ του ΑμεΑ.
Το λεωφορείο κα φζρει τα απαιτοφμενα εικονογράμματα ςιμανςθσ του ειδικοφ χϊρου ΑμεΑ, ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ του *7].
2.11ΡΑΑΘΥΑ
2.11.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+, όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κακϊσ και ο κανονιςμόσ
UN/ECER 43.
2.11.2Ζγκριςθ Τφπου Υαλοπινάκων
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα υλικά και ςτθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων
αςφαλείασ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 43.
2.11.3Χαρακτθριςτικά Ραρακφρων
Τα λεωφορεία κα φζρουν, κατά προτίμθςθ, και οπίςκιο ανεμοκϊρακα.
Οι διαςτάςεισ των παρακφρων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να παρζχεται ευρφ οπτικό πεδίο ςτον οδθγό και ςτουσ
επιβάτεσ.
Τα πλευρικά παράκυρα κα είναι κολλθτά. Το άνοιγμα των παρακφρων, εκτόσ αυτοφ του οδθγοφ που κα
είναι ςυρόμενο, κα γίνεται με ανάκλιςθ.
Θ περίμετροσ του πλαιςίου κάκε παρακφρου ωσ προσ το αμάξωμα, κακϊσ και το ςτακερό και ανοιγόμενο
τμιμα, μεταξφ τουσ, κα είναι απόλυτα ςτεγανά.
Ραράκυρα κινδφνου μποροφν να οριςτοφν όςα πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του *7+, με
τοποκζτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςιμανςθσ και των απαιτοφμενων διατάξεων κραφςθσ των υαλοπινάκων τουσ.
2.11.4Χαρακτθριςτικά Υαλοπινάκων
Ο ανεμοκϊρακασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από πολυςτρωματικό γυαλί, με ςυντελεςτι
κανονικισ μετάδοςθσ του φωτόσ μεγαλφτερο του 70%.
Θ μπροςτινι κφρα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με ςφςτθμα αποκάμβωςθσ.
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Το παράκυρο του οδθγοφ πρζπει να μπορεί να ανοίγει χειροκίνθτα.
2.11.5Διάταξθ κακαριςμοφ εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα
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Το λεωφορείο κα φζρει δοχείο νεροφ για τον κακαριςμό του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα, τουλάχιςτον
6 lt, το οποίο κα είναι τοποκετθμζνο εμπρόσ, και κα ζχει δυνατότθτα πλιρωςθσ εξωτερικά.
2.12ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΕΙΣΜΟΣ-ΨΥΞΘ-ΘΕΜΑΝΣΘ)
2.12.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Ο κανονιςμόσ UN/ECER 122
2.12.2Ζγκριςθ Τφπου Συςτθμάτων Θζρμανςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
UN/ECER 122.
2.12.3Γενικά-Κανονιςμοί
Τα λεωφορεία κα πρζπει να ζχουν πλιρεσ ςφςτθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ, κακϊσ και βεβιαςμζνθσ και φυςικισ,
προςαγωγισ νωποφ αζρα.
Τα λεωφορεία κα πρζπει να διακζτουν πλιρεσ ςφςτθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ του χϊρου των επιβατϊν, του
διαμερίςματοσ του οδθγοφ, των επιφανειϊν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα και του παρακφρου του
οδθγοφ, κακϊσ και, προαιρετικά, τθσ εμπρόςκιασ εξωτερικισ ενδεικτικισ πινακίδασ (παράγραφοσ 2.22.1).
Επίςθσ, το πρϊτο φφλλο τθσ εμπρόςκιασ κφρασ, όπωσ και τα εμπρόσ εξωτερικά, δεξιά και αριςτερά κφρια
(μεγάλα) κάτοπτρα (παράγραφοσ 2.25.2.1), κα είναι κερμαινόμενα, με ανεξάρτθτο ςφςτθμα αντιςτάςεων.
Θ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ κα ελζγχεται από θλεκτρονικι/θλεκτρικι διάταξθ, χειριηόμενθ
από τον οδθγό. Κατ' ελάχιςτον, ο ζλεγχοσ κα πρζπει να γίνεται με διακόπτεσ τφπου ONOFF που κα ελζγχουν,
ανεξάρτθτα, το ςφςτθμα κλιματιςμοφ.
Ο ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ, ςε ςυνκικεσ κζρμανςθσ, κα γίνεται ανεξάρτθτα για το χϊρο των επιβατϊν και
του οδθγοφ, ενϊ, ςε ςυνκικεσ ψφξθσ, είναι προτιμθτζοσ. Ανεξάρτθτα, κα ρυκμίηεται κακζνα από τα
ςυςτιματα των επιφανειϊν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα, του παρακφρου του οδθγοφ, τθσ εμπρόςκιασ
κφρασ και των εξωτερικϊν κατόπτρων.
Οι ςωλθνϊςεισ, εφόςον υφίςτανται, του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ κα πρζπει να είναι προςτατευμζνεσ, ϊςτε
να αποκλείεται θ επαφι των επιβατϊν με αυτζσ.
2.12.4Σφςτθμα Βεβιαςμζνου Αεριςμοφ
Νωπόσ αζρασ κα προςάγεται, μετά τθ διζλευςι του από πλενόμενα φίλτρα, μζςω ανεμιςτιρων ςτο
λεωφορείο. Ο αζρασ, πριν τθν είςοδό του ςτο εςωτερικό του λεωφορείου κα μπορεί να ψυχκεί/κερμανκεί,
ςτθν κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι (που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.12.6). Το ςφςτθμα κα ζχει όπωσ
παρακάτω:
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2.12.4.1Χϊροσ επιβατϊν
Ο νωπόσ αζρασ, είτε μετά τθν ψφξθ-κζρμανςι του ςτθν κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι, όπου αναμειγνφεται
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με τον αζρα ανακυκλοφορίασ, είτε χωρίσ να κλιματιςτεί, κα διανζμεται, ομοιόμορφα, ςτο χϊρο των
επιβατϊν, μζςω κατάλλθλων αεραγωγϊν κακϊσ και ςτομίων ςτθν οροφι του λεωφορείου ι πλθςίον αυτισ.
Ο απαιτοφμενοσ, ελάχιςτοσ, όγκοσ νωποφ αζρα ορίηεται ςε 10 m3/h ανά επιβάτθ.
2.12.4.2Διαμζριςμα & Ραράκυρο οδθγοφ - Εμπρόςκιοσ Ανεμοκϊρακασ
Ο νωπόσ αζρασ κα προςάγεται ςτο ζμπροςκεν εςωτερικό τμιμα του λεωφορείου. Ακολοφκωσ, κα
διανζμεται, μζςω κατάλλθλων αεραγωγϊν και ςτομίων, μαηί με τον αζρα ανακυκλοφορίασ, ςτο διαμζριςμα
του οδθγοφ.
2.12.5Φυςικόσ αεριςμόσ
Τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν ςφςτθμα φυςικοφ αεριςμοφ, ο οποίοσ κα επιτυγχάνεται, μζςω,
τουλάχιςτον, μιασ κυρίδασ οροφισ, με θλεκτροκίνθτθ ι χειροκίνθτθ λειτουργία. Θ κυρίδα κα μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί και ωσ ζξοδοσ διαφυγισ, εφόςον πλθροί τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του *7+.
2.12.6Ψφξθ
Τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν πλιρθ κλιματιςτικι ςυςκευι, κατάλλθλθ για αςτικά λεωφορεία.
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει, φυλλάδια αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του
καταςκευαςτι τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ, όπωσ ψυκτικι και κερμαντικι απόδοςθ ςε εφροσ κερμοκραςιϊν,
θλεκτρικι ιςχφ, διαςτάςεισ, ςτοιχεία ςυμπιεςτι, ςυμπυκνωτι, εξατμιςτι, ψυκτικοφ μζςου κ.α., κακϊσ και
πιςτοποιθτικό απόδοςισ τθσ.
Για τθν ψφξθ και κζρμανςθ, όπωσ περιγράφεται ςτισ παραγράφουσ 2.12.7, 2.12.8, του λεωφορείου κα
εγκαταςτακεί κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι, ςυνολικισ ψυκτικισ απόδοςθσ, τουλάχιςτον, 35kW και
κερμαντικισ, τουλάχιςτον, 15kW, με αυτόνομθ λειτουργία για το χϊρο των επιβατϊν και του οδθγοφ,
αντίςτοιχα. Θ αυτόνομθ λειτουργία κα επιτυγχάνεται είτε με χωριςτζσ μονάδεσ είτε με ανεξάρτθτα
κυκλϊματα από τθν κεντρικι ςυςκευι.
Θ ψφξθ του χϊρου των επιβατϊν κα γίνεται με αζρα, νωπό και ανακυκλοφορίασ μετά από φίλτρανςθ,
διζλευςθ από τθν κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι και διανομι του μζςω δικτφου αεραγωγϊν και ςτομίων
ςτθν οροφι του λεωφορείου ι πλθςίον αυτισ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτθν προςαγωγι του αζρα,
ςτθν περιοχι των κυρϊν, για τθ ςωςτι κατανομι του.
Για τθν ψφξθ (και κζρμανςθ όπωσ περιγράφεται ςτθνΡαράγραφο 2.12.7) τθσ περιοχισ του οδθγοφ, κα
εγκαταςτακεί εςωτερικι ςυςκευι, με παροχι αζρα, νωποφ και ανακυκλοφορίασ θ οποία κα διαςφαλίηει και
τθν διαφγεια τθσ επιφάνειασ του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα. Θ ψυκτικι απόδοςθ τθσ ςυςκευισ κα είναι
τουλάχιςτον 3,5 kW και θ τροφοδοςία τθσ κα γίνεται, όπωσ προαναφζρκθκε, ανεξάρτθτα από το διαμζριςμα
των επιβατϊν. Μζςω τθσ προαναφερόμενθσ ςυςκευισ ι μζςω άλλθσ διάταξθσ κα διαςφαλίηεται και θ
διαφγεια τθσ επιφάνειασ του παρακφρου του οδθγοφ.
Πλοι οι ανεμιςτιρεσ προςαγωγισ κλιματιςμζνου αζρα κα είναι τουλάχιςτον δφο βακμίδων.
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Θ εγκατάςταςθ κα πρζπει να λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό υγρό, όπωσ R134a ,R407c ι καλφτερο. Θ
χριςθ ψυκτικοφ υγροφ με χαμθλό δυναμικό υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ (GlobalWarmingPotential),
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μικρότερο του 10, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΕ 517/2014, είναι προτιμθτζα.
2.12.7Θζρμανςθ Ρεριοχισ Οδθγοφ
Για τθ κζρμανςθ ςτθν περιοχι του οδθγοφ (διαμζριςμα του οδθγοφ - εμπρόςκιοσ ανεμοκϊρακασ) κα
υπάρχει ςυςκευισ τθσ οποίασ θ ελάχιςτθ αποδιδόμενθ κερμαντικι ιςχφσ κα είναι 3kW.
Θ κζρμανςθ του πρϊτου φφλλου τθσ εμπρόςκιασ κφρασ κα γίνεται με τθν εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν
αντιςτάςεων ςτον υαλοπίνακά τθσ.
Το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα πρζπει να διατθρεί το χϊρο του διαμερίςματοσ του οδθγοφ ςε μζςθ, κατά το
δυνατόν, ομοιόμορφθ, κερμοκραςία 18οC, με μζγιςτεσ κερμοκραςιακζσ αποκλίςεισ, 4οC ςτα διάφορα ςθμεία
του.
2.12.8Θζρμανςθ χϊρου επιβατϊν
Θ κζρμανςθ του χϊρου των επιβατϊν κα γίνεται είτε από τθν κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα, με αντιςτροφι
του κφκλου τθσ ψφξθσ με αντλία κερμότθτασ (προτιμθτζο), είτε με ανεξάρτθτο κφκλωμα, από ιδιαίτερο
θλεκτρικό κερμαντιρα (βλ. παράγραφο 2.12.7) είτε με θλεκτρικζσ αντιςτάςεισ. Θ κζρμανςθ κα γίνεται μζςω
των ανεμιςτιρων και των ςτομίων τθσ κεντρικισ κλιματιςτικισ μονάδασ (όπωσ θ ψφξθ) και με
κερμοπομποφσ (convectors) ι αερόκερμα ςτο εςωτερικό του λεωφορείου.
Θ ελάχιςτθ αποδιδόμενθ ςυνολικι κερμαντικι ιςχφσ του ςυςτιματοσ, ςτο χϊρο των επιβατϊν, κα είναι 20
kW.
Σε ςυνκικεσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 0οC, το ςφςτθμα κζρμανςθσ κα πρζπει να διατθρεί τον εςωτερικό
χϊρο του λεωφορείου ςε μζςθ, κατά το δυνατόν ομοιόμορφθ κερμοκραςία 18οC, με μζγιςτεσ
κερμοκραςιακζσ αποκλίςεισ 5οC, ςτα διάφορα ςθμεία του.
2.13ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘΑΣ (-ΕΣ) ΕΛΞΘΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΥ(-ΩΝ)
2.13.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Οι κανονιςμοί UN/ECER 100 και UN/ECER 85, κακϊσ και το *7+, όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των
παρουςϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
2.13.2Είδοσ και τεχνολογία
Το λεωφορείο κα είναι εφοδιαςμζνο με ζναν ι δφο θλεκτροκινθτιρεσ ζλξθσ, κατάλλθλουσ για αςτικά
λεωφορεία και παραγόμενουσ ςε ςειρά.
2.13.3Ζγκριςθ Τφπου Θλεκτρικοφ Συςτιματοσ Κίνθςθσ
Τo όχθμα κα ζχει ζγκριςθ τφπου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για το θλεκτρικό ςφςτθμα κίνθςθσ, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό UN/ECER 100, όπωσ αυτόσ ιςχφει κατά τθν θμερομθνία τθσ προςφοράσ.
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Τα παραπάνω κα πιςτοποιοφνται ςτθν υποβαλλόμενθ ζγκριςθ τφπου του οχιματοσ. Ο καταςκευαςτισ, με
τθν προςφορά του, κα υποβάλλει ςε θλεκτρονικι μορφι και τθν ζγκριςθ τφπου του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ
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κίνθςθσ.

2.13.4Ιςχφσ κινθτιρα
Θ ιςχφσ του (-ων) θλεκτροκινθτιρα (-ων) των λεωφορείων κα είναι, θ απαιτοφμενθ από τον καταςκευαςτι
για τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων οδικισ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.5
του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Θ ιςχφσ αυτι κα ζχει μετρθκεί και πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 85. Ο προμθκευτισ,
ςτθν προςφορά του κα πρζπει να προςκομίςει:


Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 85, όςον αφορά τθ
μζτρθςθ τθσ κακαρισ ιςχφοσ του.



Υπεφκυνθ Διλωςθ του καταςκευαςτι του οχιματοσ για τθν θλεκτρικι κατανάλωςθ και τθν
αυτονομία του λεωφορείου, με βάςθ τισ ςυνκικεσ του κφκλου e-SORT2 ι άλλθσ δόκιμθσ
διαδικαςίασ.



Διαγράμματα ροπισ, ιςχφοσ ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των ςτροφϊν του κινθτιρα ανά
λεπτό (rpm).

2.13.5Θερμομόνωςθ Κινθτιρα
Το διαμζριςμα του κινθτιρα κα είναι κερμομονωμζνο, χωρίσ διακοπι τθσ ςυνζχειασ του μονωτικοφ υλικοφ,
εκτόσ από τθν περιοχι των απαραίτθτων αρμϊν, ζτςι ϊςτε:



θ κερμοκραςία επί του διαχωριςτικοφ τοιχϊματοσ του κινθτιρα, ςτο εςωτερικό του
λεωφορείου, ςτθν πλευρά του χϊρου των επιβατϊν, να μθν υπερβαίνει τουσ 45οC



να μθν προκαλείται υπερκζρμανςθ του κινθτιρα

2.13.6Σφςτθμα Ψφξθσ Κινθτιρα
Το ςφςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα κα ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του κινθτιρα, για
εγκατάςταςθ

ςε

αςτικό

λεωφορείο

και

λειτουργία

ςτισ

περιβαλλοντικζσ

ςυνκικεσ

τθσ

Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.1.2 των παρουςϊν τεχνικϊν
προδιαγραφϊν. Το ςφςτθμα κα μπορεί να είναι είτε αερόψυκτο είτε υδρόψυκτο, ανάλογα με τισ
προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του κινθτιρα και τθ κζςθ εγκατάςταςισ του.
2.13.7Ειδικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ
Θ πυροπροςταςία του διαμερίςματοσ του κινθτιρα κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.
Μεταξφ άλλων, κα προβλζπεται ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ ςφμφωνα με τον παραπάνω κανονιςμό,
ςχεδιαςμζνο ϊςτε να ανιχνεφει τθ κερμοκραςία ςτο διαμζριςμα του κινθτιρα και εφόςον αυτι υπερβαίνει
μια προδιαγεγραμμζνθ τιμι, το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ κα παρζχει ακουςτικό και οπτικό ςιμα ςτον οδθγό.
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2.14ΣΥΣΣΩΕΥΤΕΣ ΚΙΝΘΣΘΣ
2.14.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
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Ο κανονιςμόσ UN/ECER 100.02

2.14.2Ζγκριςθ Τφπου Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ
Το όχθμα κα ζχει ζγκριςθ τφπου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τουσ ςυςςωρευτζσ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECER 100.02, όπωσ αυτόσ ιςχφει κατά τθν θμερομθνία τθσ προςφοράσ.
2.14.3Χαρακτθριςτικά Συςςωρευτϊν
Οι ςυςςωρευτζσ κίνθςθσ κα ζχουν χωρθτικότθτα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αυτονομία του λεωφορείου,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.5.2των παρουςϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν, με βάςθ τισ κλιματολογικζσ
ςυνκικεσ τθσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ (παράγραφοσ 2.1.2).
Ο προμθκευτισ, ςτθν προςφορά του, κα προςκομίςει:


πιςτοποιθτικό από πιςτοποιθμζνο φορζα, τθσ ονομαςτικισ ενεργειακισ χωρθτικότθτασ, ςε
kWh και διλωςθ, από τον καταςκευαςτι, τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ των ςυςςωρευτϊν ςε
kW.



φυλλάδιο του καταςκευαςτι των ςυςςωρευτϊν, με τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τουσ

2.15ΦΟΤΙΣΤΕΣ
Οι υποψιφιοι κατακζτουν μελζτθ φόρτιςθσ με τα απαραίτθτα ςτοιχεία (βραδείασ φόρτιςθσ κλπ.), τα οποία
και διακζτουν ςε περίπτωςθ επιλογισ.
2.15.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
To πρότυπο IEC 61851-21-2:2018 ι ιςοδφναμο περί θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ.
2.15.2Ζγκριςθ Τφπου Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ
Οι φορτιςτζσ κα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτά τουσ,
ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-21-2:2018 ι ιςοδφναμο.
2.15.3Ρροδιαγραφζσ Φορτιςτϊν
Ο προμθκευτισ, ςτθν προςφορά του, κα ςυνυποβάλλει φυλλάδιο του καταςκευαςτι των προςφερόμενων
φορτιςτϊν με τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ κακϊσ και πιςτοποιθτικό τθσ ιςχφοσ εξόδου τουσ.
Οι λειτουργίεσ των φορτιςτϊν κα προςαρμοςτοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των λεωφορείων και των
Ψορζων Λειτουργίασ.
Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει, ςε αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, μετά από επιλογι των Ψορζων
Λειτουργίασ, ανεξάρτθτουσ ςτακεροφσ φορτιςτζσ αργισ φόρτιςθσ, 1 ανά ζνα ι δφο οχιματα, ανάλογα με τισ
δυνατότθτεσ φόρτιςθσ του φορτιςτι. Ριο αναλυτικά:
Για κάκε ζνα ι δφο λεωφορείο(α) κα παραςχεκεί ζνασ ςτακερόσ φορτιςτισ αργισ φόρτιςθσ, ελάχιςτθσ
ονομαςτικισ ιςχφοσ 60kW, κατάλλθλοσ για τθ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν κίνθςθσ, που κα φζρει το όχθμα. H
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πλιρθσ φόρτιςθ από το ελάχιςτο προδιαγραφόμενο, από τον καταςκευαςτι των ςυςςωρευτϊν κίνθςθσ,
Βάκοσ ΕκφόρτιςθσDoD (DepthofDischarge), κα γίνεται, το πολφ, εντόσ τεςςάρων (4) ωρϊν. Θ φόρτιςθ κα
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γίνεται, ςτο αμαξοςτάςιο των Ψορζων Λειτουργίασ, κυρίωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Θ τροφοδοςία των
φορτιςτϊν κα γίνεται, από το δίκτυο χαμθλισ τάςθσ, με τριφαςικό εναλλαςςόμενο ρεφμα ΑC 400V/50Hz.
Κάκε φορτιςτισ αργισ φόρτιςθσ κα είναι είτε ανεξάρτθτοσ είτε εγκατεςτθμζνοσ ςε ςυγκρότθμα δφο (2) το
πολφ φορτιςτϊν και κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:


πίνακα ελζγχου, προςαρμοςμζνο ςτισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ, με οκόνθ LCD,
εφχρθςτθ λειτουργία (user-friendlyinterface ) και ενδείξεισ led



παρακολοφκθςθ των παραμζτρων τθσ φόρτιςθσ, ςε πραγματικό χρόνο, ςε εξωτερικό
διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα και ςτο ταμπλϊ του οδθγοφ



καταςκευι με υλικά που εξαςφαλίηουν αντιςκωριακι προςταςία, όπωσ ανοξείδωτο
χάλυβα, αλουμίνιο



βακμό προςταςίασ Ι54



λειτουργία ςε εφροσ κερμοκραςιϊν από -10 οC ζωσ 45οC

Οι φορτιςτζσ αργισ φόρτιςθσ κα είναι εναλλάξιμοι μεταξφ τουσ και κα μποροφν να επαναφορτίηουν,
ταυτόχρονα, όλα τα θλεκτρικά λεωφορεία του αμαξοςταςίου.
Σε κακζνα από τουσ παραπάνω φορτιςτζσ αργισ φόρτιςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει
ζνα μετρθτι θλεκτρικισ ενζργειασ, για τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των λεωφορείων.
Ο προμθκευτισ κα κακορίςει τθν ιςχφ εξόδου κακϊσ και τθν απαιτοφμενθ ζνταςθ του ρεφματοσ ειςόδου
όλων των φορτιςτϊν.
2.16ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΣΘΣ
2.16.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+, όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
2.16.2Σφςτθμα Ανάρτθςθσ
Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα είναι με αερόςουςτεσ. Οι αερόςουςτεσ κα προςτατεφονται από τισ επιδράςεισ
ξζνων ςωμάτων, τθν υψθλι κερμοκραςία και κα αντικακίςτανται εφκολα. Σε περίπτωςθ βλάβθσ αυτϊν,
ελαςτικό περιοριςμοφ του εμβολιςμοφ (stop), κα περιορίηει τθ μείωςθ του φψουσ του αμαξϊματοσ.
Ο μπροςτινόσ άξονασ κα πρζπει να ζχει διάταξθ ανεξάρτθτθσ ανάρτθςθσ για κάκε τροχό.
Το λεωφορείο κα πρζπει να διακζτει διάταξθ ανφψωςθσ ολοκλιρου του αμαξϊματοσ, ςφμφωνα με τον *7+,
ενεργοποιοφμενθ από τον οδθγό, με ςκοπό τθν πρόλθψθ πρόςκρουςθσ του λεωφορείου ςε τοπικζσ
ανωμαλίεσ του οδοςτρϊματοσ.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ των λεωφορείων πρζπει να ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ
ελζγχου και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ και διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ
βζλτιςτθ αςφάλεια, ζλεγχο, εργονομία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
άνεςθσ για τον οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
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2.16.3Διάταξθ Επιγονάτιςθσ (KNEELING)
Τα λεωφορεία κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα επιγονάτιςθσ (KNEELING) τθσ δεξιάσ πλευράσ, το
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οποίο κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ του *7+.

Πταν το λεωφορείο είναι ακινθτοποιθμζνο ι κινείται με ταχφτθτα μικρότερθ των 5 km/h κα μπορεί να
βυκίηεται από τθν πλευρά των κυρϊν, για τθ διευκόλυνςθ ειςόδου, εξόδου των επιβατϊν ι τθ χριςθ τθσ
ράμπασ ΑμεΑ.
Θ επιγονάτιςθ κα επιτυγχάνεται με μζγιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ όχι μεγαλφτερθ των 270mm ςφμφωνα
με τον *7+. Θ επιγονάτιςθ κα ενεργοποιείται από τον οδθγό. Θ εκκίνθςθ του λεωφορείου δεν κα είναι
δυνατι, όταν το όχθμα βρίςκεται ςτθ κζςθ επιγονάτιςθσ.
2.17ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ - ΤΟΧΟΙ - ΑΞΟΝΕΣ
2.17.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Ο κανονιςμόσ UN/ECER 79 για το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και οι *3+, ΕΚ 1222/2009 και UN/ECER 117 για τουσ
τροχοφσ.
2.17.2Σφςτθμα Διεφκυνςθσ
2.17.2.1Ζγκριςθ Τφπου Εξοπλιςμοφ Διεφκυνςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτον εξοπλιςμό διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECER 79.
2.17.2.1.1Χαρακτηριςτικά Συςτήματοσ
Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα λειτουργεί με υδραυλικι υποβοικθςθ ι ςερβο-θλεκτρικό μθχανιςμό. Το τιμόνι
κα είναι ρυκμιηόμενο, κατά το φψοσ και τθν κλίςθ και κα αςφαλίηει με ειδικι μθχανικι διάταξθ.
2.17.2.2Τροχοί
Οι τροχοί κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με διςκοειδείσ ηάντεσ.
Τα ελαςτικά κα ζχουν δομι ακτινωτι (Radial), κα είναι χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), διαςτάςεων 275/70
R22.5, ι εναλλακτικά διαςτάςεων 305/70R22.5, ενιαίασ περιόδου λειτουργίασ και χριςθ ειδικά για αςτικά
λεωφορεία (αςτικό περιβάλλον). Πλοι οι τροχοί κα πρζπει να είναι ηυγοςτακμιςμζνοι. Οι τροχοί των
κινθτιριων αξόνων κα πρζπει να είναι δίδυμοι. Το λεωφορείο κα παραδίδεται με εφεδρικό τροχό. Στουσ
κινθτιριουσ τροχοφσ κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκετιςεωσ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων.
Τα ελαςτικά κα πρζπει να διακζτουν ενιςχυμζνα πλευρικά τοιχϊματα κατάλλθλθσ μορφισ (γόμα πάχουσ
τουλάχιςτον 3,5mm), ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι τουσ ςε καταπόνθςθ πλάγιων δυνάμεων. Το εν λόγω
τεχνικό χαρακτθριςτικό κα δθλϊνεται - τεκμθριϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά των υποψθφίων
προμθκευτϊν, κα προκφπτει με ςαφινεια από το υποβαλλόμενο τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι και
κα δθλϊνεται ο τρόποσ αναγνϊριςθσ του.
Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να δθλϊνουν ςτθν προςφορά τουσ, ότι τθρείται ο ΕΚ 1222/2009, ο
οποίοσ αφορά ςτθν ενεργειακι ετικζτα των ελαςτικϊν. Οι ςθμάνςεισ που προβλζπονται ςε αυτόν τον
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κανονιςμό, αφοροφν ςτθ μζτρθςθ τθσ πρόςφυςθσ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ, τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ
αποτελεςματικότθτασ - κατανάλωςθσ καυςίμων, κακϊσ και τθ μζτρθςθ του κορφβου κφλιςθσ.
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Αποδεκτζσ γίνονται οι εξισ κατθγορίεσ ενεργειακισ ετικζτασ των ελαςτικϊν:


Κατθγορία C ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν πρόςφυςθ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ



Κατθγορία D ι ανϊτερθ ωσ προσ τθν ενεργειακι αποτελεςματικότθτα - κατανάλωςθ
καυςίμων



Στάκμθ του κορφβου κφλιςθσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΚ/1222/2009 και τον Κανονιςμό
[3]

2.17.2.3Άξονεσ
Οι άξονεσ των λεωφορείων κα πρζπει να απαιτοφν περιοριςμζνθ ςυντιρθςθ και εφκολθ αντικατάςταςθ των
εξαρτθμάτων τουσ. Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτον άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ (driveshaft), αυτόσ δεν κα
χρειάηεται ςυντιρθςθ (maintenancefree) και κα αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.
2.18ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΕΔΘΣΘΣ
2.18.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Ο κανονιςμόσ UN/ECER 13 περί ςυςτιματοσ πζδθςθσ.
2.18.2Ζγκριςθ Τφπου Ρζδθςθσ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν πζδθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 13.
2.18.3Γενικά Χαρακτθριςτικά Συςτιματοσ Ρζδθςθσ
Τα ςυςτιματα πζδθςθσ, αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ όπωσ και θ διάταξθ ανάκτθςθσ ενζργειασ κατά τθν
πζδθςθ (regenerativebraking) κα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραπάνω κανονιςμοφ
UN/ECER 13.
Οι διατάξεισ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ των λεωφορείων πρζπει να ζχουν όλεσ τισ προθγμζνεσ λειτουργίεσ
ελζγχου και διαχείριςθσ (αιςκθτιρεσ, ελεγκτζσ, διαμορφωτζσ, εγκεφάλουσ, διαςυνδζςεισ), με ςτόχο τθ
βζλτιςτθ αςφάλεια, ζλεγχο, εργονομία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
άνεςθσ για τον οδθγό και τουσ επιβάτεσ.
2.18.3.1Κεντρικό ςφςτθμα πζδθςθσ πορείασ
Τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν διπλό κφκλωμα πζδθςθσ πορείασ, πνευματικοφ τφπου, με ανεξάρτθτο
κφκλωμα πεπιεςμζνου αζρα και αεροφυλάκια, για κακζναν από τουσ άξονεσ, τα οποία, κατά προτίμθςθ, κα
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι αλουμίνιο. Θ ενεργοποίθςθ κα γίνεται από το πεντάλ πζδθςθσ, μζςω
θλεκτρονικισ διάταξθσ λειτουργίασ και ελζγχου.
2.18.3.2Δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (Χειρόφρενο)
Το δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ (χειρόφρενο) κα πρζπει να δρα μθχανικά μζςω ελατθρίων και να
ενεργοποιείται με βαλβίδα από το μοχλό του χειρόφρενου. Θ απελευκζρωςθ του χειρόφρενου κα πρζπει να
γίνεται με πεπιεςμζνο αζρα, κατάλλθλθσ πίεςθσ. Θα πρζπει να προβλζπεται πρόςκετθ απελευκζρωςθ ςε
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περίπτωςθ κινδφνου. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ ενεργοποίθςθσ του χειρόφρενου, με τον κινθτιρα εκτόσ
λειτουργίασ, κα πρζπει να ενεργοποιείται οπτικό (ςτον πίνακα οργάνων) και θχθτικό ςιμα ςτον οδθγό.
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2.18.3.3Σφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ

Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα πρζπει να δρα τουλάχιςτον ςτον κινθτιριο άξονα και να ενεργοποιείται με
πίεςθ αζρα, μζςω διακόπτθ ςτον πίνακα οργάνων του λεωφορείου. Το ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να
απενεργοποιείται, με τθ χριςθ του πεντάλ γκαηιοφ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάςθσ κα πρζπει να τίκεται εκτόσ
λειτουργίασ, όταν ενεργοποιείται το χειρόφρενο.
2.18.3.4Σφςτθμα πρόςκετθσ πζδθςθσ – Επιβραδυντισ
Στο λεωφορείο κα υπάρχει διάταξθ πρόςκετθσ πζδθςθσ (επιβραδυντισ (RETARDER) ενςωματωμζνοσ ςτον
θλεκτροκινθτιρα, ι άλλο ςφςτθμα παρόμοιασ λειτουργίασ και λειτουργικότθτασ). Το παραπάνω ςφςτθμα
πζδθςθσ κα πρζπει να λειτουργεί από το πεντάλ πζδθςθσ και από διακόπτθ άμεςθσ εμπλοκισ, ο οποίοσ κα
βρίςκεται ςτον πίνακα οργάνων. Θ ακολουκία ενεργοποίθςθσ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ πζδθςθσ κα πρζπει
να επιτυγχάνεται αναλογικά και χωρίσ αιςκθτό ςθμείο υπζρβαςθσ.
2.18.3.5Συςτιματα αντιεμπλοκισ κατά τθν πζδθςθ
Τα λεωφορεία κα πρζπει να εφοδιάηονται με Συςτιματα Αντιεμπλοκισ κατθγορίασ Ι κατά τθν πζδθςθ, όπωσ
αυτά ορίηονται ςτον κανονιςμό UN/ECER 13.
Στα πλαίςια αυτά, τα λεωφορεία κα φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ελζγχου Ρζδθςθσ EBS
(ElectropneumaticdualcircuitairbrakeSystem).
Σε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ EBS, κα πρζπει να απενεργοποιείται θ προεπιλογι τθσ λειτουργίασ
του ςυςτιματοσ πζδθςθσ διαρκείασ (RETARDER) από το πεντάλ πζδθςθσ.
2.18.3.6Σφςτθμα πζδθςθσ με ανάκτθςθ
Τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν ςφςτθμα πζδθςθσ με ανάκτθςθ. To παραπάνω ςφςτθμα πζδθςθσ, κατά
τθν επιβράδυνςθ, κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ μετατροπι μζρουσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ του οχιματοσ ςε
θλεκτρικι ενζργεια (regenerativebraking).
2.19ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΜΟΥΛΚΘΣΘΣ
2.19.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Ο κανονιςμόσ ΕΕ 1005/2010.
2.19.2Ζγκριςθ Τφπου Συςτιματοσ υμοφλκθςθσ
Τα λεωφορεία κα ζχουν ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα ςυςτιματα ρυμοφλκθςθσ, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό ΕΕ 1005/2010.
2.19.3Χαρακτθριςτικά Συςτιματοσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν άγκιςτρα ζλξθσ, εμπρόσ και πίςω.
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2.20ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΚΘ ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑ
2.20.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
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Ο Κανονιςμόσ UN/ECER 10 περί θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ.
2.20.2Ζγκριςθ Τφπου Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτά του, ςφμφωνα με
τον κανονιςμό UN/ECER 10.
2.20.3Γενικά Χαρακτθριςτικά Εγκατάςταςθσ
Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ κακϊσ και ο θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ του λεωφορείου δεν κα
πρζπει να αλλθλοεπθρεάηονται ςτθ λειτουργία τουσ, ακόμθ, και ςε περίπτωςθ άμεςθσ γειτνίαςθσ. Θ
ςυμπεριφορά του ςυνόλου του λεωφορείου, όπωσ και αυτι του θλεκτρικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ του
κα πρζπει να είναι ουδζτερθ.
2.21ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΒΟΘΘΘΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ
2.21.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+ όπωσ περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και οι κανονιςμοί UN/ECER48,
UNECE–R 121 και UNECE–R 39.
2.21.2Γενικά Χαρακτθριςτικά Εγκατάςταςθσ
Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και ο εςωτερικόσ φωτιςμόσ των λεωφορείων κα πρζπει να πλθροφν τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του *7+. Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ των λεωφορείων κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του
κανονιςμοφ UN/ECER 48 και του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ).
Τα εξαρτιματα τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να φζρουν τθν ζνδειξθ ζγκριςθσ CE. Θ
θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν τεχνολογία Multiplex ι CANBUS ι
ιςοδφναμθ, και να ζχει πλιρεσ ςφςτθμα ελζγχου και προςταςίασ. Οι καλωδιϊςεισ κα πρζπει να είναι
ανκεκτικζσ ςε κερμοκραςία λειτουργίασ τουλάχιςτον 70οC και να είναι ςφμφωνεσ με το πρότυπο ISO 6722.
2.21.3Συςςωρευτζσ βοθκθτικϊν ςυςτθμάτων
Οι ςυςςωρευτζσ κα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ *7+.
Τα λεωφορεία κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με δφο ςυςςωρευτζσ, κλειςτοφ τφπου (maintenancefree),
ονομαςτικισ τάςεωσ 12 V και χωρθτικότθτασ 90Ah, τουλάχιςτον, ο κακζνασ, εν ςειρά ςυνδεδεμζνουσ και
καταςκευαςμζνουσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50342-01/2011 και EN 50342 – 4/2009.
Οι ςυςςωρευτζσ, κα τοποκετοφνται, πάνω ςε ςυρόμενο ι περιςτρεφόμενο φορείο, προςτατευμζνοι και
ευπρόςιτοι, ςε ξεχωριςτό αεριηόμενο διαμζριςμα, με οπι απορροισ, θ οποία κα διαςφαλίηει ότι, ακόμθ, και
ςτθν περίπτωςθ διαρροισ θλεκτρολφτθ δεν κα προκαλείται βλάβθ ςε άλλο εξάρτθμα του οχιματοσ. Οι
ςυςςωρευτζσ κα φζρουν κεντρικό χειροκίνθτο ι αυτόματο διακόπτθ προςταςίασ (batterycutoffswitch). Οι
ακροδζκτεσ των ςυςςωρευτϊν κα πρζπει να είναι ομοιόμορφοι.
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2.21.4Ρίνακασ
Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ και θ καλωδίωςθ του πίνακα κα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
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του *7+.

Οι καλωδιϊςεισ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να ςυγκεντρϊνονται ςε θλεκτρικό πίνακα, με
τθ μορφι δζςμθσ. Ο πίνακασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν εμπρόςκια περιοχι του λεωφορείου, κα φζρει
αςφαλιηόμενθ κυρίδα και κα είναι ςτεγανόσ.
Οι δζςμεσ των καλωδίων κα πρζπει να προςτατεφονται, ςε όλο το μικοσ τουσ, με μονωτικό ςωλινα ι κα
είναι εγκιβωτιςμζνεσ ςε κανάλια. Τα καλϊδια κα καταλιγουν ςε τυποποιθμζνουσ ακροδζκτεσ ι ςε
πολλαπλά τυποποιθμζνα βφςματα, και κα φζρουν αρίκμθςθ ι άλλθ ζνδειξθ, που κα αντιςτοιχεί ςτα
θλεκτρολογικά ςχζδια του λεωφορείου. Τα βφςματα και οι ακροδζκτεσ κα προςτατεφονται από τθν υγραςία.
Οι καλωδιϊςεισ, που καταλιγουν ςε ορκοςτάτεσ, ι διζρχονται από περιοχζσ μθχανικϊν/κερμικϊν
καταπονιςεων κα φζρουν πρόςκετθ μόνωςθ. Μθχανιςμοί, ςτοιχεία τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ,
παρελκόμενα, που απαιτοφν γείωςθ, κα φζρουν τον κατάλλθλο ακροδζκτθ.
Θλεκτρικά ι θλεκτρονικά ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να ομαδοποιοφνται κατά ςυγγενικζσ
λειτουργίεσ και να τοποκετοφνται, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ και θ αντικατάςταςι
τουσ.
Οι καλωδιϊςεισ κα πρζπει να τοποκετοφνται ςτο εςωτερικό του λεωφορείου, κατά προτίμθςθ ςτθν οροφι
τουσ. Καλωδιϊςεισ, διακόπτεσ, αιςκθτιρια όργανα και άλλα θλεκτρολογικά ςτοιχεία, που βρίςκονται κάτω
από το δάπεδο, κα πρζπει να προςτατεφονται από μθχανικζσ, κερμικζσ καταπονιςεισ και τθ ρφπανςθ.
2.21.5Ρίνακασ οργάνων και ενδείξεων (Ταμπλό)
2.21.5.1Ζγκριςθ Τφπου Ρίνακα Οργάνων
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ότι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ χειροκίνθτων
χειριςτθρίων, ενδεικτικϊν λυχνιϊν και δεικτϊν, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 121.
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ότι αφορά ςτον εξοπλιςμό ταχυμζτρου και ςτθν εγκατάςταςι του,
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 39.
2.21.5.2Χαρακτθριςτικά
Ο πίνακασ κα φζρει πλιρθ ςειρά οργάνων ζνδειξθσ, ελζγχου των λειτουργιϊν του λεωφορείου και
χειριςτθρίων. Ο πίνακασ κα είναι εργονομικόσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 16121-3:2011, ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ, με οκόνθ φιλικι προσ τον οδθγό, θ οποία κα απεικονίηει με ευκρίνεια, τισ παραμζτρουσ τθσ
λειτουργίασ του λεωφορείου, κα παρζχει τισ απαιτοφμενεσ προειδοποιιςεισ για τυχόν προβλιματα.
Ο πίνακασ οργάνων κα περιζχει όλα τα θλεκτρικά ςτοιχεία και τισ απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ, με τισ
απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ και αναμονζσ, που απαιτοφνται, για τθν ςυνεργαςία του με το ςφςτθμα
τθλεματικισ.
Ο πίνακασ οργάνων δεν επιτρζπεται να είναι του τφπου με οκόνθ αφισ (touchscreen).
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2.21.6Εςωτερικόσ φωτιςμόσ
Τα λεωφορεία κα φζρουν εςωτερικό ςφςτθμα φωτιςμοφ με δομοςτοιχεία τφπου “led”. Θ μζςθ ςτάκμθ
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φωτιςμοφ ςε φψοσ 1m από το δάπεδο, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 120 Lux.
Κάκε λεωφορείο κα τροφοδοτείται από δφο (2), τουλάχιςτον, ανεξάρτθτα θλεκτρικά κυκλϊματα, ςφμφωνα
με το *7+.
Ιδιαίτερα φωτιςτικά κα πρζπει να τοποκετθκοφν ςτο χϊρο του οδθγοφ και του κινθτιρα.
Θα παρζχεται φωτιςμόσ των κυρϊν των επιβατϊν, για τθ διευκόλυνςθ-ζλεγχο τθσ επιβίβαςθσ-αποβίβαςθσ
τουσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του *7+. Τα φωτιςτικά των κυρϊν κα ενεργοποιοφνται /
απενεργοποιοφνται αυτόματα ανάλογα με τθν κατάςταςθ των κυρϊν (ανοικτζσ / κλειςτζσ)
Στο χϊρο του οδθγοφ πρϊτιςτα, αλλά και των επιβατϊν, κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τον
περιοριςμό φαινομζνων κάμβωςθσ και αντικατοπτριςμοφ.
Τα αποδιδόμενα χρϊματα φωτόσ κα ςυνδυάηονται με τισ χρωματικζσ αποχρϊςεισ του εςωτερικοφ του
λεωφορείου.
2.21.7Εξωτερικόσ Φωτιςμόσ
2.21.7.1Ζγκριςθ Τφπου Φωτιςμοφ
Το λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και φωτεινισ
ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 48.
2.21.7.2Χαρακτθριςτικά Συςτιματοσ
Τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν πλιρεσ ςφςτθμα εξωτερικοφ φωτιςμοφ και ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τον
Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.). Επιπλζον κα πρζπει να φζρουν φϊτα ομίχλθσ εμπρόσ, ενςωματωμζνα
ςτον προφυλακτιρα, περιμετρικό φωτιςμό και ςφςτθμα φανοφ - δείκτθ πορείασ ςτο άνω μζροσ τθσ πίςω
πλευράσ τουσ.
2.21.7.3Σφςτθμα Aςφρματθσ Επικοινωνίασ Wi-Fi
Το λεωφορείο κα φζρει ςφςτθμα αςφρματθσ επικοινωνίασ Wi-Fi με το διαδίκτυο, για ταυτόχρονθ
εξυπθρζτθςθ, τουλάχιςτον τριάντα (30) χρθςτϊν.
2.22ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ
Τα λεωφορεία κα φζρουν ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ του επιβατικοφ κοινοφ, με πινακίδεσ και μεγαφωνικι
εγκατάςταςθ. Απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ικανοποίθςθ των ελάχιςτων διαςτάςεων των
πινακίδων, ςε φψοσ και πλάτοσ, που προδιαγράφονται παρακάτω. Το ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ κα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:
2.22.1Εμπρόςκια Εξωτερικι Ενδεικτικι Ρινακίδα
Στθ μετόπθ, πάνω από τον ανεμοκϊρακα, τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν ενδεικτικι πινακίδα, τθσ
οποίασ το ορατό πλαίςιο απεικόνιςθσ κα είναι πλάτουσ τουλάχιςτον 1600 mm και φψουσ τουλάχιςτον
200mm. Θ πινακίδα κα πρζπει να απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε οποιαδιποτε κζςθ και κα
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ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία
LED. Το λογιςμικό χειριςμοφ των πινακίδων κα πρζπει να διακζτει ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων
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μεγεκϊν, ζτςι ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το
λογιςμικό των πινακίδων κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα εναλλαγισ μζχρι τριϊν διαφορετικϊν απεικονίςεων
με ρυκμιηόμενθ διάρκεια. Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε
περίπτωςθ βλάβθσ.
2.22.2Ρινακίδα δεξιάσ πλευράσ
Στθ δεξιά πλευρά, μεταξφ τθσ εμπρόςκιασ και τθσ δεφτερθσ κφρασ, τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν
πλθροφοριακι πινακίδα. Θ πινακίδα κα πρζπει να απεικονίηει οποιοδιποτε γράμμα ι αρικμό, ςε
οποιαδιποτε κζςθ, και κα ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. Θ απεικόνιςθ
κα γίνεται με τεχνολογία LED ι ιςοδφναμθ. Το λογιςμικό χειριςμοφ των πινακίδων κα πρζπει να διακζτει
ποικιλία γραμματοςειρϊν διαφόρων μεγεκϊν, ζτςι ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ είτε μίασ είτε
δφο ςειρϊν κειμζνου. Ακόμθ, το λογιςμικό κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα εναλλαγισ μζχρι τριϊν
διαφορετικϊν απεικονίςεων, με ρυκμιηόμενθ διάρκεια. Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ.
2.22.3Οπίςκια πινακίδα
Στθν οπίςκια πλευρά, πάνω από τον (εφόςον υφίςταται) οπίςκιο ανεμοκϊρακα, τα λεωφορεία κα πρζπει να
φζρουν πλθροφοριακι πινακίδα. Στθν πινακίδα αυτι, κα πρζπει να ςχθματίηεται ελεφκερα τριψιφια
ζνδειξθ, αποτελοφμενθ από αρικμοφσ και γράμματα. Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ
τμιματοσ τθσ πινακίδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Θ απεικόνιςθ κα γίνεται με τεχνολογία LED.
2.22.4Χειριςτιριο προγραμματιςμοφ πινακίδων
Το ςφςτθμα πινακίδων κα πρζπει να διακζτει χειριςτιριο για τον προγραμματιςμό των κειμζνων από τθ
κζςθ του οδθγοφ. Το παραπάνω χειριςτιριο κα πρζπει να φζρει ενδεικτικι φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν
κρυςτάλλων, για τθν απεικόνιςθ τθσ διαδρομισ και να μεταφορτϊνει το πρόγραμμα διαδρομϊν με τθ
βοικεια μαγνθτικοφ μζςου αποκικευςθσ, ι άλλου νεότερθσ τεχνολογίασ (USB), το οποίο κα τοποκετείται
ςτθν κατάλλθλθ υποδοχι του χειριςτθρίου, ζτςι ϊςτε θ εν λόγω μεταφόρτωςθ να γίνεται εφκολα από τθ
κζςθ του οδθγοφ. Επίςθσ, το ςφςτθμα των πινακίδων κα πρζπει να διακζτει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ
και ελζγχου αυτϊν, μζςω του ςυςτιματοσ τθλεματικισ των Ψορζων Λειτουργίασ. Το λογιςμικό των
πινακίδων κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ςε περιβάλλον MicrosoftWindows.
2.22.5Σφςτθμα πλθροφόρθςθσ επιβατϊν εντόσ του λεωφορείου
Τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν πλιρθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ, τθν οποία κα χειρίηεται ο οδθγόσ, με
τουλάχιςτον τζςςερα (4) μεγάφωνα, ςυνολικισ ιςχφοσ, τουλάχιςτον, 150W. Θ πλθροφόρθςθ των επιβατϊν
κα γίνεται, μζςω μικροφϊνου, που κα βρίςκεται ςτθν περιοχι του οδθγοφ. Θα υπάρχει, επίςθσ, θ
δυνατότθτα αναπαραγωγισ ςυγκεκριμζνου θχθτικοφ μθνφματοσ (διαφιμιςθ), οπτικοφ δίςκου, ψθφιακϊν
αρχείων ιχου ι μουςικισ μζςω ςυςτιματοσ USB ι προεπιλεγμζνου ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ.
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Στθν περιοχι των τριϊν (3) κυρϊν κα πρζπει να υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςτθν οροφι φωτεινζσ πινακίδεσ, οι
οποίεσ κα πλθροφοροφν τουσ επιβάτεσ για τθν αιτοφμενθ αποβίβαςθ και κα φζρουν τθν ζνδειξθ ΣΤΑΣΘ /
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STOP. Οι πινακίδεσ αυτζσ κα πρζπει να λειτουργοφν αυτόματα, με τα κομβία αίτθςθσ – ςτάςθσ και να
ςυνεργάηονται με τθ λειτουργία των κυρϊν.
Ραράλλθλα, ςτο λεωφορείο κα τοποκετθκεί μία οκόνθ πλθροφόρθςθσ των επιβατϊν, ςυνιςτϊςα του
ςυςτιματοσ τθλεματικισ των Ψορζων Λειτουργίασ (ενότθτα 2.27), με ζνδειξθ τθσ ονομαςίασ των ςτάςεων ι
με μθνφματα ςε κυλιόμενθ ι άλλθ μορφι κειμζνου.
2.23ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ ΟΔΘΓΟΥ
2.23.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+ όπωσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και οι κανονιςμοί UN/ECER 17 και
UNECER 118.
2.23.2Γενικά Χαρακτθριςτικά Διαμερίςματοσ Οδθγοφ
Το διαμζριςμα του οδθγοφ κα πλθροί τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 16121-2:2012ςε ό,τι αφορά το
εργαςιακό περιβάλλον, και τουISO 16121-3: 2011 όςον αφορά τα όργανα πλθροφοριϊν και ελζγχου και το
οπτικό πεδίο.
2.23.3Κάκιςμα Οδθγοφ
2.23.3.1Ζγκριςθ Τφπου Κακίςματοσ
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 17 και ςε ό,τι αφορά
ςτθν ςυμπεριφορά κατά τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
2.23.3.2Χαρακτθριςτικά Κακίςματοσ
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα πρζπει να είναι περιςτρεφόμενο και ρυκμιηόμενο ωσ προσ το φψοσ και τθ κζςθ,
να φζρει πλιρθ διάταξθ απορρόφθςθσ κραδαςμϊν κακϊσ και χειροκίνθτθ ρφκμιςθ ανάλογα με το βάροσ
του οδθγοφ. Το κάκιςμα κα διακζτει αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ εργονομικισ κζςθσ του οδθγοφ, χωρίσ
βακμίδεσ, με ειδικι διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ τθσ πλάτθσ και τθσ οριηόντιασ επιφάνειασ. Οι ρυκμιςτικζσ
διατάξεισ του κακίςματοσ δε κα πρζπει να προεξζχουν. Το κάκιςμα κα πρζπει να προςφζρει υψθλό βακμό
άνεςθσ και εργονομίασ και κα πρζπει να είναι επενδεδυμζνο με μαλακό αεριηόμενο υλικό, με αντιςτατικζσ
ιδιότθτεσ. Θ επζνδυςθ του κακίςματοσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ εξ ολοκλιρου από δφςφλεκτο
υλικό.
2.23.3.3Εςωτερικά χωρίςματα
Θ κζςθ του οδθγοφ κα πρζπει να διαχωρίηεται, προσ τθν οπίςκια πλευρά, από τον υπόλοιπο εςωτερικό χϊρο
του λεωφορείου, με κατάλλθλο αδιαφανζσ χϊριςμα.
Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα πρζπει να είναι ςκοφρασ απόχρωςθσ και περιοριςμζνων αντανακλαςτικϊν
ιδιοτιτων.
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Θ κζςθ του οδθγοφ, επίςθσ, κα πρζπει να διαχωρίηεται, πλιρωσ, από το χϊρο των επιβατϊν, με κατάλλθλθ
κφρα, που ςτο πάνω μζροσ τθσ κα φζρει ςτακερό υαλοπίνακα. Θ κφρα κα ζχει μζγιςτο ολικό φψοσ 2,0m. Θα
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ανοίγει προσ τα ζξω και κα αςφαλίηει ςτθν κλειςτι κζςθ. Ο διαχωριςμόσ κα παρζχει δυνατότθτα οπτικισ
επικοινωνίασ με τουσ επιβάτεσ και κα είναι ςφμφωνοσ με τισ προδιαγραφζσ του *7+ και τθσ εργονομίασ του
διαμερίςματοσ του οδθγοφ (παράγραφοσ 2.23.2).
2.23.4Αντιθλιακά Ραραπετάςματα
Αντθλιακό εςωτερικό κινθτό παραπζταςμα, ικανϊν διαςτάςεων κα εγκαταςτακεί, για τθν προςταςία του
οδθγοφ ςτον εμπρόςκιο ανεμοκϊρακα. Το παραπζταςμα κα πρζπει να ακινθτοποιείται ςε οποιαδιποτε
κζςθ επιλζξει ο οδθγόσ. Αντίςτοιχοσ μθχανιςμόσ και παραπζταςμα κα τοποκετθκεί και ςτο αριςτερό
παράκυρο του οδθγοφ, με τζτοια διαδρομι, όμωσ, ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ορατότθτα μζςω του
αριςτεροφ εξωτερικοφ κακρζφτθ.
2.23.5Διευκολφνςεισ οδθγοφ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ κα πρζπει να υπάρχουν άγκιςτρα για τον ρουχιςμό του και ειδικι κικθ
προςωπικϊν αντικειμζνων του και εγγράφων του λεωφορείου. Θ κικθ κα τοποκετείται ςτθν εςωτερικι
πλευρά του ανοιγόμενου διαχωριςτικοφ του οδθγοφ.
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ ι ςε άλλθ κατάλλθλθ κζςθ, κα τοποκετθκεί ερμάριο, που κα περιζχει
πιςτοποιθμζνο αντανακλαςτικό τρίγωνο, φανό μπαταρίασ με λευκό και κίτρινο παλλόμενο φωσ, και
πιςτοποιθμζνουσ εφεδρικοφσ λαμπτιρεσ με μπαταρίεσ. Το καπάκι του ερμαρίου κα πρζπει να αςφαλίηεται
με ειδικό ςφςτθμα αςφαλείασ. Το κιβϊτιο πρϊτων βοθκειϊν του λεωφορείου δφναται να είναι είτε εντόσ,
είτε εκτόσ του ερμαρίου, τοποκετθμζνο ςτο χϊριςμα όπιςκεν του οδθγοφ προσ τθν μεριά των επιβατϊν.
Στθν περιοχι του οδθγοφ και ςε εργονομικά κατάλλθλθ κζςθ κα πρζπει να εγκαταςτακεί βάςθ για τθν
εγκατάςταςθ ςυςκευϊν τθλεπικοινωνίασ, κακϊσ και ςυςκευϊν χειριςμοφ των ςυςτθμάτων τθλεματικισ και
του αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ κομίςτρου (θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου).
2.24ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΑ
2.24.1Αεροςυμπιεςτισ
Ο αεροςυμπιεςτισ κα τοποκετείται ςε εφκολα προςβάςιμθ κζςθ. Το ςτόμιο αναρρόφθςισ του κα βρίςκεται
ςε απόςταςθ από περιοχζσ με εκπομπζσ ατμϊν λιπαντικϊν και ρυπογόνεσ εςτίεσ. Θ παροχι του
αεροςυμπιεςτι κα εξαςφαλίηει τθν αποδοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ πζδθςθσ.
Το ςφςτθμα αζροσ του αεροςυμπιεςτι κα φζρει ξθραντιρα και διαχωριςτι ςυμπυκνωμάτων, που κα πρζπει
να εξαερϊνεται ςτα, οριηόμενα από τον καταςκευαςτι, διαςτιματα.
2.24.2Αεροφυλάκια
Τα αεροφυλάκια του πεπιεςμζνου αζρα κα είναι πιςτοποιθμζνα, αντιςκωριακισ καταςκευισ, κατά
προτίμθςθ από ανοξείδωτο χάλυβα ι αλουμίνιο, και κα φζρουν βαλβίδα αποςτράγγιςθσ.
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2.24.3Σωλθνϊςεισ ςυςτιματοσ πζδθςθσ
Οι ςωλθνϊςεισ κα ςτακεροποιοφνται, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ δθμιουργία οξειδϊςεων.
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Οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων με τισ μονάδεσ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του προτφπου ISO 6786.
2.24.4Αναμονζσ
Στο κφκλωμα του πεπιεςμζνου αζρα, κα τοποκετοφνται τυποποιθμζνεσ αναμονζσ πλιρωςθσ, λιψθσ, κακϊσ
και για τον ζλεγχο λειτουργίασ και τθ διάγνωςθ βλαβϊν του ςυςτιματοσ.
Οι αναμονζσ ελζγχου και πλιρωςθσ κα πρζπει να βρίςκονται ςτο εμπρόςκιο μζροσ του λεωφορείου.
2.25ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΘΣ ΟΑΣΘΣ (KΑΤΟΡΤΑ-ΚΑΜΕΕΣ)
2.25.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Ο κανονιςμόσ UN/ECER 46 ςε ό,τι αφορά ςτισ ςυςκευζσ ζμμεςθσ όραςθσ.
2.25.2Ζγκριςθ Τφπου Συςτθμάτων Ζμμεςθσ Πραςθσ
To λεωφορείο κα ζχει ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά τα ςυςτιματα (ςυςκευζσ) ζμμεςθσ όραςθσ και τθν
τοποκζτθςι τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 46.
2.25.2.1Γενικά Χαρακτθριςτικά Συςτθμάτων Ζμμεςθσ Πραςθσ
Τα λεωφορεία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 46, κα πρζπει να φζρουν εξωτερικά, δεξιά και
αριςτερά, από ζνα κφριο κάτοπτρο (μεγάλο), κλάςθσ ΙΙ, κατάλλθλων διαςτάςεων, θλεκτρικά ρυκμιηόμενα.
Τα λεωφορεία κα πρζπει να φζρουν, επίςθσ, ζνα κάτοπτρο άμεςθσ εγγφτθτασ (κλάςθ V), και, προαιρετικά,
ζνα ευρυγϊνιο κάτοπτρο (κλάςθ ΙV), ςτθ δεξιά πλευρά τουσ.
Τα κάτοπτρα κα πρζπει να ςτθρίηονται ςε αρκρωτι βάςθ, θ οποία κα επιτρζπει τθν ταχεία
αποςυναρμολόγθςθ και επανατοποκζτθςι τουσ.
Για τον πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ διακίνθςθσ ανόδου και κακόδου των επιβατϊν, ςε όλεσ εκτόσ από τθν
εμπρόςκια κφρα, κα πρζπει να τοποκετθκεί, ςε κατάλλθλθ κζςθ, ςε κακεμία από αυτζσ, κάτω από τθν
οροφι του λεωφορείου, κάμερα, αμβλυγϊνιου φακοφ που θ εικόνα τθσ κα πρζπει να προβάλλεται ςε
αντίςτοιχθ οκόνθ (ι ςε μία πολλαπλι οκόνθ), τοποκετθμζνθ είτε ςτο ταμπλό του οδθγοφ, ςε κατάλλθλα
διαμορφωμζνθ εςοχι, πάνω από τθν προβλεπόμενθ κζςθ του χειριςτθρίου του ςυςτιματοσ τθσ, είτε ςε
άλλθ κατάλλθλθ κζςθ
Για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κα εγκαταςτακεί, επίςθσ, κάμερα οπιςκοπορείασ, με προβολι ςτθν οκόνθ του
οδθγοφ.
2.26ΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.26.1Σχετικό Νομικό και Κανονιςτικό Ρλαίςιο
Το *7+ όπωσ περιγράφεται ςτθνπαράγραφο 1.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο κανονιςμόσ UN/ECER 89 ςε
ότι αφορά ςτο ςφςτθμα (θ ςτθν ςυςκευι) περιοριςμοφ ταχφτθτασ και ο κανονιςμόσ ΕΕ 165/2014 ςε ό,τι
αφορά ςτον ταχογράφο.
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2.26.2Ταχογράφοσ
2.26.2.1Ζγκριςθ Τφπου Ταχογράφου
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Τα λεωφορεία κα φζρουν ψθφιακό ταχογράφο, ο οποίοσ κα ζχει ζγκριςθ τφπου, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
ΕΕ 165/2014.
2.26.2.2Θζςθ Ταχογράφου
Ο ταχογράφοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο χϊρο του οδθγοφ, ςε εφκολα προςβάςιμθ κζςθ.
2.26.3Ζξοδοι Κινδφνου
Ο αρικμόσ των εξόδων κινδφνου και οι προδιαγραφζσ τουσ κα είναι ςφμφωνα με το *7+.
2.26.3.1Σφςτθμα ι Συςκευι Ρεριοριςμοφ Ταχφτθτασ
Κάκε λεωφορείο κα φζρει εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα (ι ςυςκευι) περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ (SLD), ςφμφωνα
με τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ UN/ECER 89.
2.26.3.2Σφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ελζγχου Ευςτάκειασ
Τα οχιματα κα πρζπει να διακζτουν Σφςτθμα Θλεκτρονικοφ Ελζγχου Ευςτάκειασ, όπωσ ΕSC ι ΕSP.
2.26.4Διακόπτθσ Ανάγκθσ
Στο διαμζριςμα του οδθγοφ, κα πρζπει να υπάρχει διακόπτθσ ανάγκθσ, για άμεςθ διακοπι τθσ λειτουργίασ
κάκε κινθτιρα.
2.26.5Ρυροςβεςτιρεσ
Τα λεωφορεία κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με δφο πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ των ζξι κιλϊν ο
κακζνασ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ τουλάχιςτον κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν περιοχι του οδθγοφ.
Ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςι τουσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό *7+, κα είναι
τουλάχιςτον 15 dm3.
2.26.6Σθμεία Ανφψωςθσ του Οχιματοσ
Θα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον τζςςερα (4) κατάλλθλα διαμορφωμζνα ςθμεία, εφκολα προςβάςιμα,
για τθν ανφψωςθ του λεωφορείου, που κα υποδεικνφονται με ειδικό ςιμα επί του αμαξϊματοσ.
2.28ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει μζχρι και πζντε αποχρϊςεισ κατά τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τόςο ωσ προσ τθν επιλογι των αποχρϊςεων όςο και ωσ προσ τον αρικμό
των οχθμάτων που κα αναλογοφν ςε κάκε απόχρωςθ.
Το πάχοσ του βαςικοφ χρωματιςμοφ, εξωτερικά – εςωτερικά, κα είναι τουλάχιςτον 100 μm. Τα χρϊματα κα
πρζπει να είναι υδατοδιαλυτά.
2.29ΕΓΟΝΟΜΙΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ
Ο κάκε προμθκευτισ, μαηί με τθν προςφορά του, κα κατακζςει ςυνοπτικι μελζτθ εργονομίασ για τρεισ (3)
τομείσ του λεωφορείου που αφοροφν ςτθν οδιγθςθ, ςτουσ επιβάτεσ και ςτθ ςυντιρθςι του. Ενδεικτικά,
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αλλά όχι περιοριςτικά, κα πρζπει να ιςχφουν οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ, οι οποίεσ κα επιβεβαιϊνονται από
τισ παραπάνω μελζτεσ:
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Θ εςωτερικι διάταξθ του
λεωφορείου κα πρζπει να διευκολφνει τθν κυκλοφορία και τθν
καλφτερθ κατανομι των επιβατϊν μζςα ςτο λεωφορείο, τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτισ
κζςεισ και ςτισ κφρεσ, το διαχωριςμό κακθμζνων-ορκίων και εν γζνει τθ μείωςθ του χρόνου
αναμονισ ςτισ ςτάςεισ.


Θα υπάρχει δυνατότθτα ανανζωςθσ/αναβάκμιςθσ τθσ εςωτερικισ διακόςμθςθσ του
λεωφορείου, χωρίσ, πρόςκετθ, ςθμαντικι δαπάνθ για τθν προςαρμογι τθσ νζασ
διακόςμθςθσ ςτο αμάξωμα.



Θα υπάρχει τυποποίθςθ, τόςο ςε καταςκευαςτικά ςτοιχεία του λεωφορείου, όπωσ,
ενδεικτικά, τμιματα τθσ εξωτερικισ-εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ, παράκυρα,
κάτοπτρα, όςο και ςε μθχανικά μζρθ αυτοφ.



Θα δίνεται προτεραιότθτα επιςκεψιμότθτασ ςτισ ρυκμιηόμενεσ ςυςκευζσ.



Θα μπορεί να γίνεται ανάγνωςθ ςτακμϊν, δεικτϊν, εξωτερικά του λεωφορείου χωρίσ
αποςυναρμολόγθςθ των ςυςκευϊν.



Οι κυρίδεσ, ςτθν περιφζρεια του αμαξϊματοσ, για τθν επίςκεψθ, τθν ςυντιρθςθ και τον
ζλεγχο ςυγκροτθμάτων ι ςυςκευϊν, κα ανοίγουν προσ τα πάνω, ςε γωνία τουλάχιςτον 120ο,
κα ςυγκρατοφνται με ελατιρια ι αμορτιςζρ και κα αςφαλίηουν.

2.30ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Για κάκε μια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ 2.30.1, 2.30.2, 2.30.3, μεγαλφτερθ εγγφθςθ τθσ ελάχιςτθσ ωσ
προσ τθ διάρκεια ι τον αρικμό χιλιομζτρων είναι προτιμθτζα.
2.30.1Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ Συνόλου Λεωφορείου
Τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, για το ςφνολο των λεωφορείων όλων των ΤΜΘΜΑΤΫΝ.
2.30.2Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ
Τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ για τουσ Συςςωρευτζσ Κίνθςθσ του λεωφορείου. Ο προμθκευτισ κα εγγυάται ότι ςε
αυτό το χρονικό διάςτθμα, θ χωρθτικότθτά τουσ κα είναι, τουλάχιςτον, το ογδόντα τοισ εκατό (80%) από
αυτι που είναι κατά τθν παράδοςθ των λεωφορείων. Σε περίπτωςθ μείωςθσ τθσ χωρθτικότθτασ των
ςυςςωρευτϊν κάτω από τθν προαναφερκείςα τιμι ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςι τουσ.
2.30.3Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ Φορτιςτϊν
Τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ για όλουσ τουσ φορτιςτζσ αργισ φόρτιςθσ των λεωφορείων.
2.30.4Εγγφθςθ Αντιςκωριακισ Ρροςταςίασ
Τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ για τθν αντιςκωριακι προςταςία αυτοφερόμενθσ καταςκευισ – αμαξϊματοσ.
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2.30.5Εγγφθςθ λειτουργικότθτασ-αςφάλειασ ςτισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ των πόλεων ΑκινασΘεςςαλονίκθσ
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Ο προμθκευτισ κα εγγυάται τθ λειτουργικότθτα και αςφάλεια όλων των εξαρτθμάτων των λεωφορείων ωσ
μονάδων, κακϊσ και ολοκλιρου του λεωφορείου, ωσ λειτουργικοφ ςυνόλου, ςτισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ
του Λεκανοπεδίου τθσ Ακινασ ι τθσ Θεςςαλονίκθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.1.2.
2.31ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Ο προμθκευτισ κα περιλάβει, ςτθν τεχνικι προςφορά του, τιμολόγιο των κυριότερων ανταλλακτικϊν και
αναλωςίμων του. Οι παραπάνω τιμζσ κα αναπροςαρμόηονται, κάκε ζτοσ, με το ποςοςτό αυξιςεωσ του
Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι, όπωσ αυτό κα ζχει κακοριςκεί από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι, για τουσ
αμζςωσ προθγοφμενουσ δϊδεκα (12) μινεσ.
2.32ΡΕΙΟΔΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ κα εξαςφαλίςει τθν προμικεια όλων των ανταλλακτικϊν, για όλο το χρονικό
διάςτθμα τθσ περιόδου καλισ λειτουργίασ.
2.33ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
Θα παρζχεται εκπαίδευςθ από τον ανάδοχο, ςε αντικείμενα αςφαλοφσ-οικονομικισ οδιγθςθσ, ςε είκοςι
(20), τουλάχιςτον, επιλεγμζνουσ εκπαιδευτζσ οδθγοφσ για χρονικό διάςτθμα, τουλάχιςτον, τριϊν (3) θμερϊν,
ςε επιλεγμζνεσ λεωφορειακζσ γραμμζσ, κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ των λεωφορείων, ϊςτε
αυτοί ςτθ ςυνζχεια να μποροφν να εκπαιδεφουν άλλουσ οδθγοφσ (διαδικαςία «trainthetrainer»).
Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι πρόνοιεσ του άρκρου 18τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
2.34ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ
Ωρόνοι παράδοςθσ, ςυνολικοί και τμθματικοί, όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι
Υποχρεϊςεων.
Ο προμθκευτισ κα πρζπει, επίςθσ, να προςδιορίςει τθ διαδικαςία μεταφοράσ των λεωφορείων προσ τισ
εγκαταςτάςεισ του Ψορζα.
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ΔΑ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
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1. Ζγκριςθ ΕΕ Τφπου (Ευρωπαϊκι
Ζγκριςθ Τφπου) του Οχιματοσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
858/2018(ι τθν Οδθγία 2007/46/ΕΚ για εγκρίςεισ λθφκείςεσζωσ τθν 31θ Αυγοφςτου 2020), ι
αίτθςθ για ζγκριςθ Τφπου ΕΕ
2. Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι λεωφορείου ΙSO 9001
3. Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςυςςωρευτϊν ΙSO 9001
4. Ριςτοποιθτικό προςφζροντοσ (εφόςον υφίςταται, τοπικοφ προμθκευτι)ISO9001
5. Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι λεωφορείου ΙSO 14001
6. Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι ςυςςωρευτϊν ΙSO 14001
7. Βεβαιϊςεισφορζων-εταιρειϊναςτικϊν ςυγκοινωνιϊνςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για
τθνκαλιλειτουργίαιδθπαραδοκζντων παρεμφερϊν θλεκτρικϊν λεωφορείων του καταςκευαςτι
8.Τεχνικιζκκεςθ,θοποίακαπεριζχεικατ’ελάχιςτοναναλυτικιτεχνικιπεριγραφιτωνπαρακάτω:
•Γενικά χαρακτθριςτικά του λεωφορείου.
•Ωαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων – ςυνιςτωςϊν και παρελκόμενων του λεωφορείου.
•Εξοπλιςμόσκαιδιαδικαςίαεγκατάςταςθσςυςτθμάτωντθλεματικισκαιαυτόματου ςυςτιματοσ
ςυλλογισ κομίςτρου.
•Ωρονοδιάγραμμα και διαδικαςία μεταφοράσ καιπαράδοςθσ λεωφορείων.
•Τεχνικά Ωαρακτθριςτικά των φορτιςτϊν
•Ωρονοδιάγραμμα και διαδικαςία εγκατάςταςθσ των φορτιςτϊν
•Ρροςφερόμενεσ εγγυιςεισ.
•Διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ.
9.Σχζδια του λεωφορείου, ςε κλίμακα1:20:
•Γενικισ διάταξθσ.
•Εμπρόςκιασ, οπίςκιασ, δεξιάσ και αριςτερισ πλάγιασ όψθσ
•Διαμικθ τομι, κατά μικοσ όλου του λεωφορείου, ςτο μζςο του πλάτουσ του
•Εγκάρςιεσ τομζσ, κακϋόλο το μικοσ τουσ, ςε όλουσ τουσ άξονεσ του λεωφορείου
•Εγκάρςια τομι, ςε όλο το πλάτοσ του λεωφορείου, ςτο ςθμείο του μζγιςτου εςωτερικοφ φψουσ του
λεωφορείου.
10.Σχζδια των φορτιςτϊν με τισ διαςτάςεισ τουσ
11.Υπογεγραμμζνοκαιςφραγιςμζνοφφλλοελζγχουςυμμόρφωςθσ(υπζχεικζςθ υπεφκυνθσδιλωςθσ)με
τααπαιτοφμεναχαρακτθριςτικάκαιτισελάχιςτεστιμζστωντεχνικϊνπροδιαγραφϊντουςυνόλου του
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λεωφορείου και των ςυςτθμάτων / ςυνιςτωςϊν αυτοφ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
Ραραρτιματοσ VIII.
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2.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

2.1. Τφποσ λεωφορείου
12.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου Οχιματοσ ςε ό,τι αφορά τθ γενικι καταςκευι του, ςφμφωνα με τον
κανονιςμό UN/ECE–107.
2.2. Κατανομι Φορτίων μεταξφ των Αξόνων
13.Ψφλλο υπολογιςμοφ τθσ κατανομισ των φορτίων ςε κάκε άξονατου λεωφορείου.
2.3. Αυτοφερόμενθ Καταςκευι και Αμάξωμα
14.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου του λεωφορείου, ςε ό,τι αφορά ςτθν υπερκαταςκευι
του,ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 66 (προαιρετικι).
15.Βεβαίωςθκαταςκευαςτιγιατθναντιδιαβρωτικιπροςταςία(καταςκευιαπόανοξείδωτοχάλυβακατά

ΕΝ

1.4003 ιΔιεργαςία Καταφϊρεςθσ (KTL)).
16.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπου,ςφμφωναμετονκανονιςμόUN/ECER118ιΡιςτοποιθτικόISO 3795 ιDIN
75200 γιαταυλικάτθσ εςωτερικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ,ςε ό,τιαφορά τθςυμπεριφορά τουσ κατά τθν
καφςθ.
17.Βεβαίωςθ καταςκευαςτι ότι θ αυτοφερόμενθ καταςκευι είναι λεωφορειακοφ τφπου.
2.4. Εςωτερικι Διαμόρφωςθ Λεωφορείου
18.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπουτωνκακιςμάτωντωνεπιβατϊν,ςεό,τιαφοράςτθςυμπεριφορά τουσ κατά
τθν καφςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
19.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθΤφπου,ςφμφωναμετονκανονιςμόUN/ECER118ιΡιςτοποιθτικό
ISO 3795 ι DIN 75200 υλικϊν εςωτερικισ διακόςμθςθσ, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατάτθν
καφςθ.
2.5.Ραράκυρα
20.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτα υλικά και ςτθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων
αςφαλείασ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 43.
2.6.Κλιματιςμόσ
21.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τονκανονιςμό
UN/ECER 122.
22.Ψυλλάδιο αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι τθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισκαι
πιςτοποιθτικό απόδοςισ τθσ.
23.Ψυλλάδια
2.7.

καταςκευαςτι

θλεκτρικοφ

Hλεκτροκινθτιρασ(-εσ)

κερμαντιρα

Ζλξθσ

και
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(εφόςον

υφίςταται),κερμαντικϊν

παρελκόμενα

αυτοφ

ςωμάτων.
(-ϊν)

24.Υπεφκυνθ Διλωςθ γιαΖγκριςθ ΤφπουΘλεκτρικοφ Συςτιματοσ Κίνθςθσ,ςφμφωνα με τονκανονιςμό
UN/ECER 100
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25.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER85, ςε ό,τι
αφορά ςτθ μζτρθςθ τθσ κακαρισ ιςχφοσ του.
26.ΥπεφκυνθΔιλωςθτουκαταςκευαςτιτουοχιματοσγιατθναυτονομία του λεωφορείου ςφμφωνα με τισ
ςυνκικεσ τθσ Ραραγράφου 2.5.2 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ οποία κα υπόκειται ςε επαλικευςθ ςε
πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο, και πιςτοποιθτικό για τθν θλεκτρικικατανάλωςθ με βάςθ ςυνκικεσ κφκλου eSORT 1 και 2 ι άλλθσ δόκιμθσ μεκόδου.
27.Διαγράμματα ροπισ, ιςχφοσ ςε ςυνάρτθςθμετον αρικμό των ςτροφϊν τουκινθτιρα ανάλεπτό(rpm).
2.8. Συςςωρευτζσ Κίνθςθσ
28.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου Συςςωρευτϊν Κίνθςθσ, ςφμφωναμε τονκανονιςμόUN/ECER 100.02
29.Ριςτοποιθτικό από πιςτοποιθμζνο φορζα, τθσ ονομαςτικισ ενεργειακισ χωρθτικότθτασ, ςεkWhκαι
διλωςθ καταςκευαςτι τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ, ςεkW των ςυςςωρευτϊν.
30.Ψυλλάδιο του καταςκευαςτι των ςυςςωρευτϊν, με τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ.
2.9. Φορτιςτζσ
31.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουτωνφορτιςτϊν,ςεό,τιαφοράςτθνθλεκτρομαγνθτικι
ςυμβατότθτά τουσ, ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-21-2:2018 ι ιςοδφναμο.
32.Ψυλλάδιοτουκαταςκευαςτιτωνπροςφερόμενωνφορτιςτϊνμετισαναλυτικζστεχνικζσπροδιαγραφζσ

τουσ

καιπιςτοποιθτικό τθσ ιςχφοσ εξόδου τουσ.
2.10. Σφςτθμα Διεφκυνςθσ-Τροχοί-Άξονεσ
33.Ζγκριςθ Τφπου Συςτιματοσ Διεφκυνςθσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 79
34.Ψυλλάδιοτουκαταςκευαςτι

των

προςφερόμενων

ελαςτικϊν

μετιστεχνικζσπροδιαγραφζστουσ

(TechnicalDataSheet)
2.11.Συςτιματα Ρζδθςθσ
35.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ Τφπου Συςτθμάτων Ρζδθςθσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 13
2.12.Σφςτθμα υμοφλκθςθσ
36.ΥπεφκυνθΔιλωςθγια Ζγκριςθτφπου,ςεό,τιαφοράςταςυςτιματαρυμοφλκθςθσ,ςφμφωναμετονκανονιςμό
ΕΕ 1005/2010.
2.13.Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα
37.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου του λεωφορείου,ςε ό,τιαφορά ςτθν θλεκτρομαγνθτικι
ςυμβατότθτά του, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 10.
2.14.Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ Βοθκθτικϊν Συςτθμάτων
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38.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθ κζςθ και ςτισ αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ
χειροκίνθτωνχειριςτθρίων,ενδεικτικϊνλυχνιϊνκαιδεικτϊνςφμφωναμετονκανονιςμόUNECE–
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R 121.

39.Υπεφκυνθ Διλωςθ γιαΖγκριςθ τφπουςε

ό,τι αφοράςτον εξοπλιςμό ταχυμζτρου

και τθν

εγκατάςταςι του ςφμφωνα με τον κανονιςμό UNECE–R 39.
40.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου, ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ διατάξεων φωτιςμοφ και
φωτεινισ ςθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 48.
2.15. Διαμζριςμα Οδθγοφ
41.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου κακίςματοσ οδθγοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 17.
42.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουκακίςματοσοδθγοφ,ςεό,τιαφοράςτθςυμπεριφορά,κατάτθν

καφςθ,

ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 118.
43.Ριςτοποιθτικό ι Υπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι για πλιρωςθ των απαιτιςεων του ΙSO 16121-3:2011
για τθν εργονομία του διαμερίςματοσ του οδθγοφ.
44.Υπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι για τθν Ικανοποίθςθ Συςτάςεων(προαιρετικϊν) για τθν εργονομία του
διαμερίςματοσ του οδθγοφ (EBSF ι VDV234).
2.16. Συςτιματα Ζμμεςθσ Πραςθσ (Κάτοπτρα-Κάμερεσ)
44.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςε ό,τι αφορά ςτθν τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων (ςυςκευϊν)
ζμμεςθσ όραςθσ δυνάμειτου κανονιςμοφ UNECE–R 46.
45.ΥπεφκυνθΔιλωςθγιαΖγκριςθτφπουςυςτθμάτων(ςυςκευϊν)ζμμεςθσόραςθσςφμφωναμετον
κανονιςμό αρικ. UNECE–R 46.
2.17. Ρρόςκετεσ ΑπαιτιςεισΑςφαλείασ
46.Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου ψθφιακοφ ταχογράφου, ςφμφωνα με τον κανονιςμόΕΕ165/2014.
47.Υπεφκυνθ Διλωςθ για Ζγκριςθ τφπου ςυςτιματοσ ι ςυςκευισ περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ(SLD),
ςφμφωνα με τον κανονιςμό UN/ECER 89.
2.18. Εργονομία Λεωφορείου
48.Συνοπτικι Μελζτθ Εργονομίασ για τρεισ (3) τομείσ του λεωφορείου, που αφοροφντθν οδιγθςθ,τουσ
επιβάτεσ, και τθ ςυντιρθςι του (ζωσ 10 ςελίδεσ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

1.

ΕπίβλεψθΚαταςκευισ και Ραραλαβι των Λεωφορείων

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςειζνα πρότυπο λεωφορείο
(δείγμα).
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Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διενεργιςει, ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, ποιοτικό ζλεγχο του παραπάνω
λεωφορείου, ζτςι ϊςτε θ καταςκευι του ναπλθροί τισ προδιαγραφζσ του, ςεδφο, τουλάχιςτον, ςτάδια, όπωσ
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παρακάτω:

1.κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ του λεωφορείου, πριν τθ διαδικαςία τθσ
αντιςκωριακισ προςταςίασ, εφόςον αυτι εφαρμόηεται, και βαφισ
2.μετθνολοκλιρωςθτθσκαταςκευισ,μεδοκιμαςτικιφόρτιςθ,μεδοκιμαςτικιοδιγθςθ
(testdrive) και διεξαγωγι τθσ δοκιμισ τθσ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ (παράγραφοσ 10.6 Ε.Σ.Υ.).
Κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ του πρότυπου λεωφορείου, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα
τθσδιενζργειασποιοτικοφελζγχου,καιςεοποιοδιποτεάλλοςτάδιοκρίνειαπαραίτθτο,μετθναποςτολι

ςτο

εργοςτάςιο ζωσ δφο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν του.
Θ Ανακζτουςα Αρχι, διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ καταςκευισ των υπόλοιπων λεωφορείων ςτθ
γραμμι παραγωγισ τουσ.
Θ προςωρινι παραλαβι των λεωφορείων κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ των Ψορζων Λειτουργίασ.

2.

Απαιτιςεισ Υλικϊν, Συγκροτθμάτωνκαι Ραρελκομζνων

Ταπαραδοτζαλεωφορείακαπρζπειναείναικαταςκευαςτικάκαιλειτουργικάαπολφτωσόμοια.Τα
χρθςιμοποιοφμενα,ςεαυτά,υλικάκαταςκευισ,ςυγκροτιματα,παρελκόμενα,εξαρτιματα,χειριςτιρια,
τυποποιθμζναυλικάκλπ.πρζπειναείναιτουιδίουτφπου,καταςκευαςτικάκαιλειτουργικά,απολφτωσ

όμοια και

του ίδιου καταςκευαςτι.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει μόνον εκείνα τα εξαρτιματα των λεωφορείων ι των
φορτιςτϊνάλλωνυπο-προμθκευτϊνιυπο-καταςκευαςτϊν,ταοποίαείναιδυνατόνναβρεκοφνωσγνιςια
ανταλλακτικά ςτθν ελεφκερθ αγορά.Εξαίρεςθ δφναται να προκφψει μόνο κατόπιν πλιρουσ τεκμθρίωςθσ
αδυναμίασ ικανοποίθςθσ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ.

3.

Ρροςκόμιςθ Εγκρίςεων Τφπου Συςτθμάτων-Συνιςτωςϊν του Λεωφορείου

O ανάδοχοσ προμθκευτισ, κα πρζπει να προςκομίςει, εντόσ ςαράνταπζντε (45) θμερϊν από τθν ανάκεςθ
όλεσ τισ εγκρίςεισ τφπου των ςυςτθμάτων-ςυνιςτωςϊν του λεωφορείου, γιατισ οποίεσ υπζβαλε Υπεφκυνθ
Διλωςθ ςτο ςτάδιο των προςφορϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα εκπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι του και
κα γίνεται πρόςκλθςθ ανάκεςθσ ςτον δεφτερο μειοδότθ του διαγωνιςμοφ.

4.

Ζγκριςθ ΕΕ Τφπου του Λεωφορείου από τθν Ελλάδα

Oανάδοχοσπρομθκευτισ,καπρζπεινακατακζςει,μετθνπαράδοςθ,ζγκριςθτφπουτουλεωφορείου,από
Ελλάδα, από το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν.
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τθν

5.

Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ Ραραγωγισ

Κάκελεωφορείοπουπαραδίδεται,καςυνοδεφεταιαπόΡιςτοποιθτικόΣυμμόρφωςθσΡαραγωγισ
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(ConformityofProduction).Οιδιαδικαςίεσςυμμόρφωςθστθσπαραγωγισκαπλθροφντιστεχνικζσ
του

6.

προδιαγραφζσ

κανονιςμοφ

*7+.

Εναρμόνιςθ Ρροδιαγραφϊν

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα λεωφορεία και τουσ φορτιςτζσ, αφοφ λάβει υπόψθ τθν
πλιρθεναρμόνιςθτωνπροδιαγραφϊντουσμετισόποιεσνομοκετικζσμεταβολζσπροκφψουνςτθνΕλλάδα,

ςτο

διάςτθμα μεταξφτθσθμερομθνίασυπογραφιστθσςφμβαςθσκαιαυτιστθσπαράδοςθσ των λεωφορείων και τθσ
εγκατάςταςθσ τωνφορτιςτϊν.Θ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου με τισ ωσ άνω νομοκετικζσ μεταβολζσ κα
δθλωκεί εγγράφωσςτονεκάςτοτεΨορζαΛειτουργίασ,μζςαςεεφλογο χρονικό διάςτθμα.

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ – ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ - ΧΕΙΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΡΟΥΣ
ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ

1. Ρρόςβαςθ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται, για κάκε τφπο λεωφορείου, να παρζχει πρόςβαςθ, ςε προςωπικό
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε τζςςερισ (4) κζςεισ, δφο (2) ςτο φορζα λειτουργίασ ςτθν Ακινα και δφο (2)
ςτοναντίςτοιχοςτθΘεςςαλονίκθ,ςτθνθλεκτρονικιπλατφόρματωνανταλλακτικϊνκαιτων
θλεκτρομθχανολογικϊν

εγχειριδίων

λειτουργίασ,ςυντιρθςθσ

καιεπιςκευϊν

(workshopmanuals)του

καταςκευαςτι του λεωφορείου.
2. Ραραδοτζο Υλικό Καταςκευισ-Συντιρθςθσ-Επιςκευισ-Χειριςμοφ
Κατάτθνπρϊτθτμθματικιπαράδοςθτωνφορτιςτϊντωνθλεκτρικϊνλεωφορείων,ο

ανάδοχοσ

προμθκευτισ

υποχρεοφται να παραδϊςει ςτουσ φορείσ λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν Ακινα
καιςτθΘεςςαλονίκθ,το παρακάτωπλθροφοριακό καιτεχνικόυλικό,θλεκτρονικάκακϊσκαιςεζντυπθ μορφι:
- Βιβλία οδθγιϊν (usermanual),μαηίμετισ διαδικαςίεσαςφαλοφσ χριςθσ (safetyprocedures)
για τουσ χριςτεσ των ςτακερϊνφορτιςτϊν αργισφόρτιςθσ ςε διακόςια (200) ζντυπα καιδζκα (10)
θλεκτρονικάαντίγραφα,εκατόνπζντε(105)ζντυπακαιπζντε(5)θλεκτρονικάγιατοφορζα
λειτουργίαστθσΑκινασκαιενενινταπζντε(95)ζντυπακαιπζντε(5)θλεκτρονικάγιατοναντίςτοιχο
τθσ Θεςςαλονίκθσ
- Βιβλία οδθγιϊν (usermanual),μαηίμετισ διαδικαςίεσαςφαλοφσ χριςθσ (safetyprocedures)
για χριςτεσκινθτϊν φορτιςτϊν αργισ φόρτιςθσ ςε δεκαπζντε (15) ζντυπα και τζςςερα(4)
θλεκτρονικάαντίγραφα,οκτϊ(8)ζντυπακαιδφο(2)θλεκτρονικάγιατοφορζαλειτουργίαστθσ
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Ακινασ καιεπτά(7)ζντυπακαιδφο (2) θλεκτρονικάγια τον αντίςτοιχο τθσ Θεςςαλονίκθσ –
Βιβλίαοδθγιϊν(usermanual).
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Κατάτθνπρϊτθτμθματικιπαράδοςθτωνλεωφορείωνκάκετφπου,οανάδοχοσπρομθκευτισυποχρεοφτα
ι

ναπαραδϊςειςτουσφορείσλειτουργίαστθσΑνακζτουςασΑρχισ,ςτθνΑκινακαιςτθΘεςςαλονίκθ,το

παρακάτωπλθροφοριακόκαιτεχνικόυλικό,θλεκτρονικάκακϊσκαιςεζντυπθμορφι(ςτθνελλθνικι
γλϊςςα, τουλάχιςτον, το εγχειρίδιο χριςθσ του οδθγοφ και ταεγχειρίδια ςυντιρθςθσ και
επιςκευϊν):
1.Εγχειρίδια(usermanual)γιατουσχειριςτζσκάκελεωφορείου.ΓιαταΥβριδικά

Λεωφορεία:

εκατόνζξθ(106)ζντυπακαιδζκα(10)θλεκτρονικάαντίγραφα,πενιντατρία(53)ζντυπακαιπζντε
(5) θλεκτρονικά για το φορζα λειτουργίασ τθσ Ακινασ και πενιντα τρία (53) ζντυπα και πζντε (5)
θλεκτρονικάγιατοναντίςτοιχοτθσΘεςςαλονίκθσ.ΓιαταΛεωφορείαΣυμπιεςμζνουΦυςικοφ
Αερίου:διακόςιαδζκα(210)ζντυπακαιδζκα(10)θλεκτρονικάαντίγραφα,εκατόνδεκαπζντε(115)
ζντυπα και πζντε (5) θλεκτρονικά για το φορζα λειτουργίασ τθσ Ακινασ καιενενιντα πζντε (95)
ζντυπακαιπζντε(5)θλεκτρονικάγιατοναντίςτοιχοτθσΘεςςαλονίκθσ.ΓιαταΗλεκτρικάΛεωφορεία:

διακόςια

(200) ζντυπα και δζκα (10) θλεκτρονικά αντίγραφα, εκατόν πζντε (105) ζντυπα και πζντε (5) θλεκτρονικά για
το

φορζα

λειτουργίασ

τθσ

Ακινασ

και

ενενιντα

πζντε

(95)

ζντυπα

και

πζντε

(5)

θλεκτρονικά για τον αντίςτοιχο τθσ Θεςςαλονίκθσ.
2.Εγχειρίδια ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν όλων των ςυγκροτθμάτων ςε οκτϊ (8) ζντυπα αντίγραφα,
τζςςερα(4)γιατοφορζαλειτουργίαστθσΑκινασκαιτζςςερα(4)γιατοναντίςτοιχοτθσ
Θεςςαλονίκθσ,μεταοποίαείναιεξοπλιςμζναταλεωφορεία,όπωσ:κινθτιρα,κιβϊτιουταχυτιτων,εμπρόςκιου&ο
πίςκιουάξονα,ςυςτιματοσδιεφκυνςθσ,πζδθςθσ,κλιματιςμοφκ.λ.π.,μεαναφοράςτα

επιμζρουσ

τεχνικά

ςτοιχεία τουσ και ςτα εναλλάξιμα ανταλλακτικά.
3.Δφο πλιρεισ καταλόγουσ ανταλλακτικϊν (sparepartscatalogue) και κωδικοποίθςθσ ςτθν Ελλθνικι& Αγγλικι
γλϊςςα (μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι), ζνα (1) για το φορζα λειτουργίασ τθσ Ακινασ καιζνα (1)για τον
αντίςτοιχοτθσ Θεςςαλονίκθσ. Επίςθσ,ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ναπαραδϊςειςτθνΑνακζτουςα Αρχι πλιρθ
πίνακα εναλλακτικϊν καταςκευαςτϊν ι προμθκευτϊν, με αναφορά τωνκωδικϊν (partnumbers) τουσ, ςτο
παραπάνω βιβλίο ανταλλακτικϊν.
4.Ψωτογραφίεσ από το ςτάδιο καταςκευισ και ςυναρμολόγθςθσ του λεωφορείου
5.Κάρταπαραγωγισ του κάκε λεωφορείου, με τατεχνικά ςτοιχεία του.
6.Τα παρακάτω, τουλάχιςτον, καταςκευαςτικά ςχζδια, για κάκε τφπο λεωφορείου:
i.Σχζδια του λεωφορείου, ςε τζςςερισ όψεισ, με όλεσ τισ βαςικζσ διαςτάςεισ του.
ii.Σχζδια εςωτερικισ διαρρφκμιςθσ και διάταξθσ κακιςμάτων.
iii. Σχζδιατθσαυτοφερόμενθσκαταςκευιστουλεωφορείου,μετισακριβείσδιαςτάςειστων
ςθμείων ανάρτθςθσ και προςαρμογισ των μθχανικϊν υποςυςτθμάτων.
iv.Σχζδια τθσ μεταλλικισ επζνδυςθσ του αμαξϊματοσ για το εμπρόςκιο, οπίςκιο τμιμα, τθν
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οροφι και ταπλευρικάμζρθ του.
v.Σχζδια του ςυςτιματοσ πεπιεςμζνου αζρα, με πίνακα εξαρτθμάτων
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vi.Σχζδια των ςυςτθμάτων πζδθςθσ,
με πίνακα εξαρτθμάτων
vii.Σχζδιο τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ με πίνακα εξαρτθμάτων.
viii.Σχζδια του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ
Σθμειϊνεταιότιταπαραπάνωςχζδιακααποτελοφνεμπιςτευτικάςτοιχείατουαναδόχουπροσςτθν

Ανακζτουςα

Αρχι.
Οανάδοχοσπρομθκευτισυποχρεοφταινακοινοποιεί,άμεςα,ςτθνΑνακζτουςαΑρχι,όλεστιστεχνικζσ

αλλαγζσ,

που πραγματοποιοφνται και αφοροφν ςτον τομζα ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και οδικισ αςφάλειασ των νζων
λεωφορείων, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται,επίςθσ, να παραδϊςει ςτουσ φορείσ λειτουργίασ τθσ Ακινασ και τθσ
Θεςςαλονίκθσ ταπαρακάτω:
7.Οδθγίεσ γιατα μζτρα αντιςκωριακισ προςταςίασ των λεωφορείων, εφόςον απαιτοφνται.
8.Οδθγίεσ για τθν προςταςία των εργαηομζνων από εργατικά ατυχιματα. (π.χ. ςθμεία ςτιριξθσ για
τθνανφψωςθτωνλεωφορείων,οδθγίεσαςφαλοφσχειριςμοφ,κατάτθνςυντιρθςθ,τεχνικϊσ
επικίνδυνων εξαρτθμάτων κ.λ.π.).
9.Ψφλλο υπολογιςμοφ κατανομισ του ωφζλιμου φορτίου ςτουσ άξονεσ του λεωφορείου.
10.Τεχνικι περιγραφι, θ οποία κα αναφζρεται ςτα βαςικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ του αμαξϊματοσ
και τον εξοπλιςμό του (π.χ. τφποι κακιςμάτων, ςφςτθμα κλιματιςμοφ, αρικμό και ιςχφ φωτιςτικϊν
ςωμάτων,

τφπουσ

παρακφρων

κλπ.).

3. Γενικά
ΠλαταςχζδιακαιτεχνικάζγραφαπουυποβάλλονταιαπότονΑνάδοχοκαςυμμορφϊνονταιπροστισ

παρακάτω

κατευκυντιριεσ γραμμζσ:
Πλαταςχζδιακαιτεχνικάζγγραφακαυποβάλλονταιςεζγχαρτθκαιςεθλεκτρονικιμορφι,θοποίακα
ςυμφωνθκεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θποιότθτα των υποβαλλομζνων ςχεδίων κα είναι τζτοια, που
κα επιτρζπει να αναπαράγονται ευκρινϊσ.
-

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει ζνα αντίγραφο ςε θλεκτρονικι μορφι και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ

εκτυπϊςεισ τθσ
τελευταίασανακεϊρθςθσόλωντωναπαραίτθτωνςυμβατικϊνςχεδίωνκαιεγγράφων,ςυμπεριλαμβανομ
ζνωντωνςχεδίων«ωσκαταςκευάςκθκαν».Θθλεκτρονικιμορφικαείναιόπωσζχει εγκρικεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, αλλά καπρζπει να επιτρζπει ςε αυτιν να τεκμθριϊνει με ςαφινεια
τυχόναλλαγζσπουκαγίνουνςτομζλλον.ΟΑνάδοχοσκαελζγχειόλεστισεπακόλουκεσανακεωριςεισ
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αυτϊντωντευχϊνκαικαυποβάλειζνααντίγραφοςεθλεκτρονικιμορφικαιόλεστισαπαιτοφμενεσ
εκτυπϊςεισ όλων των ανακεωριςεων αυτϊν των τευχϊν που ζχουν ελεγχκεί από τθν Ανακζτουςα
Αρχι προσζγκριςθ, κακϋ όλθ τθ2021-03-12
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ
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λειτουργίασ.Ππουταςχζδιαδενδιατίκενταιςεθλεκτρονικιμορφι,οΑνάδοχοσκα υποβάλειεικόνεσ
ςάρωςθσ(ςτα300dpi)τωνπρωτότυπωνςχεδίωνκανονικοφμεγζκουσςε«Mylar»ιςεκακαράπρωτότυπα
φφλλα, τα οποία κα παραςχεκοφν ςαν αρχεία εικόνασ μορφισ «TIFF», «PCX» ι ςε μια άλλθ
εγκεκριμζνθ μορφι μαηί με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εκτυπϊςεισ.
-

Οι άδειεσ του λογιςμικοφ κα αγοραςτοφν ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςα Αρχισ.

-

Πλα τα τεφχθ κα ςυνταχκοφν ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα.

-

Πλαταυποβαλλόμεναγιαζγκριςθςχζδιακαιζγγραφακαείναιομαδοποιθμζναςεξεχωριςτζσλογ

ικζσ ενότθτεσ κατάκζμα.
-

Ο Ανάδοχοσ, επίςθσ, παραχωρεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μθ αποκλειςτικζσ και ανζκκλθτεσ

άδειεσ χριςθσ
γιατολογιςμικό,ταπρότυπα,τουσκϊδικεσ,ταςχζδιακλπ,πουκαπαραςχεκοφνςτοπλαίςιοτθσπαροφςασ
Σφμβαςθσ,γιατθλειτουργία,επιςκευικαιαναβάκμιςθτωνοχθμάτωνεντόσ τωνορίωντθσ
ΕλλθνικισΕπικράτειασκαιγιαχρονικόδιάςτθμαπενιντα(50)ετϊν,χωρίστθνκαταβολιπνευματικϊν
δικαιωμάτωνςτονΑνάδοχο,τουπαρόντοσζχοντοσιςχφμεταβίβαςθσκαιεκχϊρθςθστωνπαραπάνω
δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, θ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των παραπάνω δικαιωμάτων που τθσ εκχωροφνται,
δικαιοφται,χωρίστθνάδειατουΑναδόχου,ναχρθςιμοποιείτολογιςμικότουεξοπλιςμοφιτων
ςυςτθμάτων,προκειμζνου να τθσ δοκεί θ δυνατότθτα να καλφψει μελλοντικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ που κα
προκφψουν.

4. Εγχειρίδια Χειριςτι Οχθμάτων
ΟΑνάδοχοσκα παράςχει ςτοφορζαλειτουργίασ τοναπαιτοφμενοαρικμό, ο οποίοσ ιςοφται με το πλικοσ των
υπό προμικεια λεωφορείων κάκε Τμιματοσ, βιβλιοδετθμζνωνεγχειριδίων λειτουργίασ ςε μζγεκοσ Α5, τα
οποία κα περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ για τθν ορκι λειτουργία των οχθμάτων.Οι
πλθροφορίεσ

αυτζσ

καπεριλαμβάνουντο

υλικό

εξοικείωςθσ

με

τθκζςθτου,τθλειτουργίαόλωντωνςυςτθμάτωνελζγχου,διακοπτϊν,δεικτϊν,κτλ.Ταεγχειρίδια

το

όχθμακαι
χειριςτι κα

υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι που κα εγκρικεί από το φορζα λειτουργίασ, θ μορφι
τθσοποίασκαεπιτρζπειςτοντελευταίονατεκμθριϊνειμεςαφινειατυχόναλλαγζσπουκαγίνουνςτο μζλλον.
Ταεγχειρίδιαχειριςτι κα εγκρικοφναπότθνανακζτουςααρχι.Τοεγχειρίδιο αυτόκα τοποκετθκείςτο ερμάριο
ςτο

διαμζριςμα

του

οδθγοφ

Θτεκμθρίωςθπουαναφζρκθκεκαπαραδοκείςεζντυπθκαιθλεκτρονικιμορφι

κάκε

λεωφορείου.
( CD-

ROM).ΤααρχείαπρζπειναείναιςεμορφιPDFιαντίςτοιχθαλλάκαιςεεπεξεργάςιμθμορφι.Ππουείναιδυνατόν,τα
παραδοτζα κα περιλαμβάνουνδιαδραςτικι τεκμθρίωςθ πολυμζςων. Θπαραπάνω τεκμθρίωςθ κα
242

παραδοκείςεCD-ROMπροκειμζνουθπλοιγθςθς’αυτινναμπορείναγίνειμεςυνδυαςμόκειμζνου,

γραφικϊν

και βίντεο. Ο χριςτθσ κα μπορεί να ζχειπρόςβαςθ ςτα διαγράμματα κυκλωμάτων ςεπολλαπλά
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επίπεδαοριςμϊν,κακϊσεπίςθσκαιςτουσκαταλόγουσανταλλακτικϊντωνδιαφόρωνςτοιχείων.Τα
περιεχόμενατθστεκμθρίωςθσκαχρθςιμοποιθκοφν,επίςθσ,γιατθνεκπαίδευςθ,πουκαβαςίηεταιςεχριςθ
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Θ πρακτικι εξάςκθςθ κα γίνει επί τόπου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ.

5. Εικονογραφθμζνοι Κατάλογοι Ανταλλακτικϊν
Οιεικονογραφθμζνοικατάλογοιανταλλακτικϊνκααπαρικμοφνκαικαπεριγράφουνόλαταςυγκροτιματα και τα
βαςικά εξαρτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μζχρι και τθσ χαμθλότατου επιπζδου αντικαταςτάςιμθσ
μονάδασ.Οιεικονογραφθμζνοικατάλογοιανταλλακτικϊνκα

ταξινομθκοφνκατάλογικότρόπο,ανά

ςφςτθμακαικαπροςδιορίηουντονκωδικόανταλλακτικοφτουΑναδόχουόπωσαυτόσφαίνεταιςτα
ςχζδια(designationcode)

παραδοκζντα

καιτονκωδικόεξοπλιςμοφ

τουαρχικοφ

καταςκευαςτι(originalequipmentmanufacturer). Ο Ανάδοχοσ κα περιλάβει επίςθσ τον κωδικό αποκικευςθσ
ανταλλακτικϊν του φορζα λειτουργίασ. Ππου είναι δυνατό, κα παραςχεκοφν επίςθσ τα αντίςτοιχα εμπορικά
ιςοδφναμα

των

ςχετικϊνανταλλακτικϊν.Σετυποποιθμζναανταλλακτικάεμπορίουπ.χ.βίδεσ,περικόχλια,ροδζλεσ,κα
αναφζρεταιοτφποστουσ,οιδιαςτάςειστουσκαιτοπρότυποκαταςκευιστουσ.Επιπλζονόπουείναιδυνατό,
οΑνάδοχοσκαπαρζχειςχετικζσπλθροφορίεσγιατουλάχιςτονζναεναλλακτικόπρομθκευτιόλωντων
ανταλλακτικϊν.
Επιπρόςκετακαυπάρχειδυνατότθταεπικαιροποίθςθσ τωναρχικάδθλωκζντωνκαταςκευαςτϊνανταλλακτικϊν,
μζςω τθσ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ του καταςκευαςτι.
Στθναρχιτωνεικονογραφθμζνωνκαταλόγωνανταλλακτικϊνκαυπάρξειπίνακασδιαςταφρωςθστουκωδικοφ του
ανταλλακτικοφ, του αρικμοφ τθσ ςελίδασ καιτου αφξοντοσ αρικμοφ του κάκε ανταλλακτικοφ.

Κοινά

ανταλλακτικά μεταξφ διαφορετικϊν ςυγκροτθμάτων κα φζρουν τον ίδιο κωδικό ανταλλακτικοφ του
Αναδόχου.Hςυναρμολόγθςθτουεπόμενουεπιπζδουόλωντωνανταλλακτικϊνκαπροςδιοριςτεί ευκρινϊσ.
Hουςιϊδθσχριςθμεμονωμζνων,ιςομετρικϊνςχεδίωνκαιςχεδίωνςεανεπτυγμζνθμορφι,φωτογραφιϊν,
εικόνων, κτλ., κα αποςκοπεί ςτον ςαφι προςδιοριςμό όλων των εξαρτθμάτων ακόμθ και τθσ χαμθλότατου
επιπζδου αντικαταςτάςιμθσ μονάδασ.
Οιεικονογραφθμζνοι κατάλογοιανταλλακτικϊνκα υποβλθκοφνςεθλεκτρονικιμορφιπουκαεγκρικεί από το
φορζα λειτουργίασ (θ μορφι τθσ οποίασ κα επιτρζπει ςτο φορζα λειτουργίασ να τεκμθριϊνει με ςαφινεια
τυχόν αλλαγζσ που κα γίνουν ςτο μζλλον) κακϊσ και ςτον απαιτοφμενο αρικμό αντιγράφωνπου κα
βιβλιοδετθκοφν,ζτςιϊςτε να αντζχουν ςτο ζλαιο και ςτουσ ρφπουσ («Tyvek» ι ιςοδφναμο). Το υλικό των
τυπωμζνων αντιγράφων κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Οι εικονογραφθμζνοι κατάλογοι ανταλλακτικϊν καεγκρικοφν από φορζαλειτουργίασ.
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6. Φωτογραφίεσ
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Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει τρεισ ςειρζσ ζγχρωμων,επαγγελματικισποιότθτασ, φωτογραφιϊν μεγζκουσ Α4
πουκαπαρουςιάηουνλεπτομερϊστθμζκοδοκαταςκευισκαιςυναρμολόγθςθσόλωντωνςθμαντικϊν
ςτοιχείωνπουυπειςζρχονταιςτθνκαταςκευιτωνοχθμάτων,ςυμπεριλαμβανομζνθστθστελικισ
ςυναρμολόγθςθσ του κάκε τφπου οχιματοσ. Οι φωτογραφίεσ κα είναι ζγχρωμεσ, εκτόσ των περιπτϊςεων
εκείνων που θ Ανακζτουςα Αρχι, ειδικϊσ κα απαιτιςει μονόχρωμεσ φωτογραφίεσ. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα
προμθκεφςει τα αρνθτικά και τα δικαιϊματα ανατφπωςθσ καπαραχωρθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Αυτζσ οι φωτογραφίεσ μποροφν ν' αντικαταςτακοφν από φωτογραφικό αρχείο, το οποίο κα παραςχεκεί ςε
θλεκτρονικι μορφι (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκτυπϊςεων).
Πλεσ οι εκτυπϊςεισ κα ςθμαδευτοφν ςτθν οπίςκια πλευρά με τθν θμερομθνία τθσ λιψθσ (θθ/μμ/εε), το
όνομακαιτθδιεφκυνςθτουφωτογράφου,τοναρικμόαναγνϊριςθσκαιμιαευκρινιαλλάςφντομθ περιγραφι τθσ
εικόνασ.

7. Σχζδια
Γενικά
Πλαταςχζδια,πουυποβάλλονταιαπότονΑνάδοχο,καςυμμορφϊνονταιπροστισπαρακάτω

κατευκυντιριεσ

γραμμζσ:
Πλαταςχζδιακαυποβάλλονταιςεχαρτίκαιςεθλεκτρονικιμορφι,θοποίακαςυμφωνθκείμετθν
ΑνακζτουςαΑρχι.Θποιότθτα τωνυποβαλλομζνωνςχεδίωνκαείναιτζτοια,πουκαεπιτρζπεινα αναπαράγονται
ευκρινϊσ.
Στα ςχζδια κα περιλαμβάνεται υπόμνθμα το οποίο κα περιλαμβάνει τον κωδικό αρικμό του ςχεδίου, τον
τίτλο,τθνθμερομθνίαζκδοςθσ,τουσυπεφκυνουσπαραγωγισ,ελζγχουκαιζγκριςθστουςχεδίουαπό
πλευράστουΑναδόχου,τοεπίπεδοανακεϊρθςθσ,ενϊκαζχεικαικατάλλθλοχϊρογιατθν
κατθγοριοποίθςθτουελζγχουτουςχεδίουπροβλζψεων,καιτισςχετικζσαναφορζσκαιυπογραφζστων
ελεγχόντων τθσ Ανακζτουςα Αρχισ.
Πτανπραγματοποιοφνταιανακεωριςεισςεςχζδια,οιοποίεσοδθγοφνςεεπανυποβολι,αυτάκαςυνοδεφονταιαπ
όδιαβιβαςτικιεπιςτολι,αναφζροντασλεπτομερϊστισαλλαγζσπουπραγματοποιικθκαν.
Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει πρόςκετα ςχζδια, όπου απαιτείται, να διευκρινίςει
καιναενιςχφςειτοπεριεχόμενοτωνυποβλθκζντωνςχεδίων.Πλαταςχζδιαπρζπειναείναιςχζδια
παραγωγισ.ΟΑνάδοχοσκαυποβάλειεπίςθσκατάςταςθδεντρικισκατάταξθσςχεδίων,περιγράφοντασ
λεπτομερϊσόλατισςθμαντικζσκατθγορίεσςχεδίωνπουαφοροφντθνκαταςκευιτωνοχθμάτωνκαι
δεικνφουντθκαταςκευικαιτθλογικιτωνςυςτθμάτωνςυμπεριλαμβανομζνωντωνλογικϊν διαγραμμάτων.
Γενικι Μορφι
Πλατα ςχζδια κα εκτυπϊνονται ςε φφλλα με προτυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ.
244

Πλαταςχζδιακαπεριζχουνπίνακατίτλουςχεδίουςτθνκάτωδεξιάγωνίακάκεφφλλου,όπουκα αναφζρονται κατ’
ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
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- Ονομαςία εταιρείασ προμθκευτι
- Τίτλοσ ςχεδίου (ο οποίοσ δεν πρζπει να είναι αςαφισ)
- Επίπεδοανακεϊρθςθσςχεδίουκαιθμερομθνίαανακεϊρθςθσ(τοοποίοπρζπειναενθμερωκείγια
οποιαδιποτε αλλαγι και ςτθ ςυνζχεια να επανυποβλθκεί για αποδοχι από τθν Ανακζτουςα
Υπθρεςία)- Κλίμακα, όπου απαιτείται
- Αρικμόσ φφλλων, όπωσ “x” από “y”
- Θμερομθνία ζκδοςθσ ςχεδίου
Γιακάκεςχζδιοκαδοκείπίνακασανακεωριςεων,ςτοοποίοκαπαρουςιάηεικάκεεπίπεδοανακεϊρθςθσ,

τθν

θμερομθνία και τθν ανακεϊρθςθ που ζγινε. Είναι αποδεκτό, ο Ανάδοχοσ είτε να περιγράφει ςφντομα
τθναλλαγιςτονπίνακαανακεωριςεωνκαιναπεριγράφειπλιρωστθνφφςθτθσεργαςίασςεζναξεχωριςτό
ζγγραφοπουκαφαίνεταιτοιςτορικότωνανακεωριςεωνινααναφζρειτοναρικμόαίτθςθσαλλαγισ μελζτθσ.
Θαδοκείκατάλογοσυλικϊνκαιαπαιτοφμενωνποςοτιτωνςεκάκεςχζδιοιωσξεχωριςτόσπίνακασυλικϊν.
Τοςχζδιο καείναι ςφμφωνο προσ τααποδεκτάπρότυπα ςχεδίαςθσ. ΟΑνάδοχοσκαπροςδιορίςειποιο πρότυπο
κα χρθςιμοποιιςει. Το ςφςτθμαςχεδίαςθσ κα είναι ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό ςφςτθμα.
Ζνασ ελεφκεροσ χϊροσ κα διατεκεί ςτθν κάτω δεξιά γωνία του ςχεδίου για τον πίνακα τίτλου ςχεδίου τθσ
ΑνακζτουςασΑρχισ.Θπινακίδατίτλουκαζχειχϊροζγκριςθστουλάχιςτονγιατονδιευκυντιζργουκαιτον
υπεφκυνο μθχανικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Απαιτήςεισ Σχεδίων
Τα ςχζδια που καυποβλθκοφνκα είναι ςφμφωναπροσ τισ ακόλουκεσελάχιςτεσαπαιτιςεισ ςε ςχζςθμε το
αντικείμενο,τοπεριεχόμενοκαιτθνμορφι.Αυτζσοιαπαιτιςεισδενπροτίκενταιναπεριορίςουντθν

παρουςίαςθ

ςτοιχείων και πρζπει να εφαρμοςκοφν όπωσ απαιτείταιςτον αντίςτοιχο εξοπλιςμό.
Πλα τα θλεκτρολογικά ςχζδια (κυκλωματικά διαγράμματα, λειτουργικι ανάλυςθ, διευκρινίςεισ ςχετικά με
τακυκλωματικάδιαγράμματα,ςχζδιαδιάταξθσ,διαγράμματαςφνδεςθσ,διαγράμματακαλωδιϊςεων,κατάλογοι
καλωδίων, πίνακεσ τερματικϊν ςυνδζςεων, κλπ.) καεκπονθκοφν ςε Α3 διαςτάςεισ ςφμφωναμε το πρότυπο
IEC

61082-1.Ταγραφικά

ςφμβολαςταθλεκτρολογικά

ςχζδια

καείναι

ςφμφωναμετο

πρότυπο

IEC60617DB.Πλοσοθλεκτρολογικόσκαιθλεκτρονικόσεξοπλιςμόσκατεκμθριωκείςφμφωναμετοπρότυπο

IEC

60571.
Τα μθχανολογικά ςχζδια κα παραδοκοφν ςε μορφι αρχείων AutoCAD.
Τα θλεκτρολογικά ςχζδια κα ςχεδιαςτοφν και κα παραχκοφν από το ςχεδιαςτικό πακζτο e- PLAN και κα
είναιπροςβάςιμακαιεπεξεργάςιμαγιατυχόναλλαγζσςχεδίων.Οανάδοχοσκαπαραδϊςειςτθν
Αρχι μία άδεια λογιςμικοφ τθσ e - PLAN.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Ειδική υγγραφή Τποχρεώζεων

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΫΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΨΟΫΝ

Τίτλοσ ζργου: «Ανανζωςθ Στόλου Αςτικϊν Λεωφορείων για τισ μείηονεσ περιοχζσ τθσ Ακινασ και τθσ
Θεςςαλονίκθσ»

ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ

Διεκνισ Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθν Ρρομικεια:
- 200 τυπικϊν υβριδικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12mμε πετρελαιοκινθτιρα
- 200 τυπικϊν αςτικϊν λεωφορείων ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου 12m
- 100 αρκρωτϊν αςτικϊν λεωφορείων ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου 18m
- 300 τυπικϊν αςτικϊν θλεκτρικϊν λεωφορείων 12m, με τα παρελκόμενα αυτϊν

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 372.000.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α 24%.
ΡΟΑΙΕΣΘ : 186.000.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α 24%.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 558.000.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α 24%
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1. Φυςικό Αντικείμενο
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1.1

Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει:

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτόεκτενζςτεραπεριγράφεται ςτισ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» (Ραράρτθμα
Ι τθσ διακιρυξθσ) και ςτα λοιπά τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, είναι θ προμικεια Αςτικϊν Λεωφορείων
διαφορετικϊν τεχνολογιϊν για τισ μείηονεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ και τθσ Θεςςαλονίκθσ, και θ προμικεια
παρελκομζνων (φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ) αυτϊν για τα θλεκτρικά λεωφορεία.
1.2

Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει:

1.2.1 Ρρομικεια
- 200 απλϊν υβριδικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12m, κατθγορίασ EUROVI, (TMHMA 1)
- 200 απλϊν αςτικϊν λεωφορείων ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου 12 m κατθγορίασ EUROVΙ (TMHMA 2)
- 100 αρκρωτϊν αςτικϊν λεωφορείων ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου 18m κατθγορίασ EUROVΙ (TMHMA3)
- 300 απλϊν θλεκτρικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12m (TMHMA4), με διάκριςθ δφο αυτόνομων υποτμθμάτων:
 Ραρτίδα Ι 80 απλϊν θλεκτρικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12m ελάχιςτθσ αυτονομίασ 150χλμ
 Ραρτίδα ΙΙ 220 απλϊν θλεκτρικϊν αςτικϊν λεωφορείων 12m ελάχιςτθσ αυτονομίασ 200 χλμ
1.2.2 Ρρομικεια παρελκομζνων (φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ) (εντάςςεται ςτο ΤΜΘΜΑ 4 τθσ Σφμβαςθσ
και αφορά ςτα θλεκτρικά λεωφορεία των δφο υποτμθμάτων αυτοφ, ιτοι «Ραρτίδα Ι» και «Ραρτίδα ΙΙ»).
1.2.3 Ρρομικεια όλων των εγχειριδίων, των τεχνικϊν εγγράφων και των εικονογραφθμζνων καταλόγων
εξαρτθμάτων που είναι απαραίτθτα για τθν εκπαίδευςθ οδθγϊν, τθν λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ, τθ γενικι
επιςκευι, τθν ανίχνευςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν και τθν επιςκευι των οχθμάτων, κακϊσκαι του βιβλίου
«ιςτορικοφ» του κάκε οχιματοσ(αφορά ςε όλα τα ΤΜΘΜΑΤΑ τθσ Σφμβαςθσ).
1.2.4Ραροχι εκπαίδευςθσ ςτο κατάλλθλο προςωπικό των Ψορζων Λειτουργίασ των λεωφορείων ςε Αττικι
και Θεςςαλονίκθ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ απόλυτθ εξοικείωςθ με το ςχεδιαςμό, τθ λειτουργία και τθν
ανίχνευςθ

βλαβϊν

των

οχθμάτων

και

των

παρελκόμενων

αυτϊν.

2. Ιςχφουςα Νομοκεςία
Θ Σφμβαςθ, από τθ ςτιγμι ανακιρυξθσ του Αναδόχου μζχρι περάτωςισ τθσ, διζπεται από τουσ όρουσ των
τευχϊν, τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, του Ν.4412/16 και από τον Ελλθνικό Αςτικό Κϊδικα.
Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ.
3. Οριςμοί
3.1 Συμβατικό Αντικείμενο νοείται θ προμικεια αςτικϊν λεωφορείων διαφορετικϊν τφπων, παρελκόμενων
αυτϊν όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ και λεπτομερϊσ ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ
Σφμβαςθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ).
3.2 Ανακζτουςα Αρχι ι Ανακζτων Ψορζασ ι Κφριοσ τθσ Ρρομικειασ είναι το Υπουργείο Υποδομϊν και
Μεταφορϊν (ΥΥΜΕ) τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ.
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3.3 Ψορείσ λειτουργίασ των αςτικϊν λεωφορείων είναι οι εκάςτοτε φορείσ λειτουργίασ αυτϊν ςτθν Αττικι

21DIAB000015954 2021-03-12

και ςτθ Θεςςαλονίκθ, με τθν οιανδιποτε, κατά τθν περίοδο τθσ Σφμβαςθσ, ιςχφουςα νομικι μορφι τουσ.
3.4 Ανάδοχοσ είναι θ επιχείρθςθ ι θ κοινοπραξία επιχειριςεων με τθν οποία θ ανακζτουςα αρχι υπζγραψε
τθ Σφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Ρρομικειασ.
3.5 Σφμβαςθ είναι θ γραπτι ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ
του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, θ οποία αποτελείται από το Συμφωνθτικό τθσ Ρρομικειασ και περιλαμβάνει
πζραν τοφτου, το ςφνολο των τευχϊν και ςτοιχείων που αναφζρονται ςτο άρκρο, παροφςασ.
3.6 Συνολικόσ Συμβατικόσ Ωρόνοσ είναι θ προκεςμία ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των παραδοτζων
τθσΣφμβαςθσ μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.
3.7 Τμθματικοί Συμβατικοί Ωρόνοι (παράδοςθσ, ολοκλιρωςθσ) είναι οι ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ εντόσ των
οποίων ο Ανάδοχοσ πρζπει να ολοκλθρϊςει ςυγκεκριμζνεσ παραδόςεισ για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
3.8 Ωρονοδιάγραμμα είναι το Εγκεκριμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι Ωρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ
Ρρομικειασ που ζχει ςυντάξει ο Ανάδοχοσ.
3.9 Συνολικό Συμβατικό Τίμθμα είναι το Συνολικό Κατ' Αποκοπι Τίμθμα (ΚΑΤ) τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
του Αναδόχου, για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ.
3.10 Μερικό Συμβατικό Τίμθμα είναι το Κατ' Αποκοπι Τίμθμα (ΚΑΤ) τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του
Αναδόχου, για το τμιμα του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, το οποίο αφορά ςτθν αγορά των λεωφορείων
ι/και των παρελκομζνων τουσ και αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ.
3.11 Συμβατικζσ Τιμζσ Μονάδασ είναι οι τιμζσ μονάδασ που προκφπτουν από τθν Οικονομικι Ρροςφορά του
Αναδόχου, οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τον υπολογιςμό τυχόν μεταβολισ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ.
3.12 Ππου αναφζρονται οι όροι «με δαπάνεσ του Αναδόχου», «βαρφνουν τον Ανάδοχο», «ςε βάροσ του
Αναδόχου», «χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ», «χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι», ςθμαίνει ότι όλεσ οι ςχετικζσ
δαπάνεσ ζχουν περιλθφκεί μζςα ςτο ΚΑΤ και ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ.
4. Σειρά ιςχφοσ ςυμβατικϊν τευχϊν
4.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ που αναφζρονται πιο κάτω αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ τουσ, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ εξισ για κάκε Τμιμα τθσ Σφμβαςθσ:
(α) Σφμβαςθ τθσ Ρρομικειασ,
(β) Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου,
(γ) Διακιρυξθ
(δ) Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (θ παροφςα),
(ε) Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ,
(ςτ) Ωρονοδιάγραμμα.
(η) Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
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5. Γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ
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5.1 Επίςθμθ γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα,
αλλθλογραφία κλπ. μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δθλαδι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου.
5.2 Τα ςτοιχεία των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν, ςχεδίων κλπ., κακϊσ και θ αλλθλογραφία κα υποβάλλονται
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν Ελλθνικι. Τα ζγγραφα που δεν ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κα
υποβάλλονται ςυνοδευόμενα από μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι. Σε κάκε περίπτωςθ δεςμευτικι κα είναι θ
Ελλθνικι γλϊςςα. Ρλθροφοριακά τεχνικά ζντυπα υλικϊν και εξοπλιςμοφ κα υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι ι
Αγγλικι γλϊςςα -ςτθν οποία περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει μετάφραςι
τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
6. Συνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ
6.1 Ο Ανάδοχοσ, με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τα ςτοιχεία των
Συμβατικϊν Τευχϊν, όπωσ αναγράφονται ςτθν παράγραφο 4τθσ παροφςασ και αναλαμβάνει να τθριςει
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ.
Θ παράλειψθ του Αναδόχου να ενθμερωκεί πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ για κάκε πλθροφορία ςχετικι
με τθν εκτζλεςθ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ του για τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ αυτοφ, ςτο πλαίςιο του Συνολικοφ Κατ’ Αποκοπι Τιμιματοσ που ζχει προςφζρει και του
ςυμβατικοφ χρόνου περάτωςθσ του.
7. Ρρότυπα - Ρροδιαγραφζσ – Κϊδικεσ
7.1 Για τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ ιςχφουν τα Ρρότυπα και οι Κϊδικεσ που αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. Ο Ανάδοχοσ
μπορεί να υιοκετιςει ιςοδφναμα ι ανϊτερα πρότυπα από αυτά που αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ Ρρομικειασ.
7.2 Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ πρζπει να αποδείξει ότι τα Ρρότυπα αυτά είναι ιςοδφναμα και να
υποβάλει τρία (3) αντίγραφα των προτφπων αυτϊν, διευκρινίηοντασ τισ διαφορζσ, προκειμζνου θ
Ανακζτουςα Αρχι να ελζγξει τθν ιςοδυναμία τουσ.
7.3Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει τισ μελζτεσ και να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και ςε κάκε περίπτωςθ πλθρϊντασ κατ’ ελάχιςτο
τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ ελλθνικισ νομοκεςίασ.
7.4Ππου ςτα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ αναφζρονται Ρρότυπα, Ρροδιαγραφζσ, Κϊδικεσ, Κανονιςμοί, Τεχνικζσ
Συςτάςεισ, κλπ κα ιςχφει, θ τελευταία ζκδοςθ αυτϊν ζνα μινα πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν για το Διαγωνιςμό. Σφμφωνα µε τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016
(ΨΕΚ 147 Αϋ/ 08.08.2016), θ ςειρά ιςχφοσ των τυποποιθτικϊν κειμζνων κα είναι θ ακόλουκθ:
• εκνικά πρότυπα που αποτελοφν μεταφορά ευρωπαϊκϊν πρότυπων
• ευρωπαϊκζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ,
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• κοινζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
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• διεκνι πρότυπα

• άλλα τεχνικά ςυςτιματα αναφοράσ που ζχουν κεςπιςτεί από ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ
τυποποίθςθσ,
ι, όταν τα παραπάνω, δεν υπάρχουν:
• εκνικά πρότυπα
• εκνικζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ,
• εκνικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 282 του Ν. 4412/2016.
7.5Οι, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, νζοι Κανονιςμοί, Ρροδιαγραφζσ, Κϊδικεσ, Διατάξεισ κλπ ι νζεσ
εκδόςεισ ι τροποποιιςεισ των ιδθ χρθςιµοποιοφµενων, που κα τεκοφν ςε ιςχφ, κα εφαρμοςτοφν, εφόςον
είναι υποχρεωτικοί από τθ κζςπιςι τουσ, άλλωσ μετά από απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ο Ανάδοχοσ
είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί µε τθν απαίτθςθ αυτι. Για τυχόν οικονομικι διαφορά, που ενδζχεται
να προκφψει, ο Ανάδοχοσ κα αποηθμιωκεί επιπλζον του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
8. Ρροκεςμίεσ - Χρονοδιάγραμμα
8.1 Συνολικόσ Συμβατικόσ Χρόνοσ Ραράδοςθσ των διακοςίων (200) Απλϊν Αςτικϊν Υβριδικϊν
Λεωφορείων 12m:
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του ςυνόλου των διακοςίων Απλϊν Υβριδικϊν Αςτικϊν Λεωφορείων 12m,
ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ορίηεται ςε τετρακόςιεσ τριάντα (430) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
8.1.1 Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ περιλαμβάνει το ςφνολο των παραδοτζωντου Αναδόχου, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτο Συμβατικό Αντικείμενο, και ςυγκεκριμζνα:
•

τθν καταςκευι, τουσ εργοςταςιακοφσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ και δοκιμζσ,μεταφορά,

εκτελωνιςμό, ζγκριςθ ΕΕ τφπου του λεωφορείου από τθν Ελλάδα και τθν προμικεια-παράδοςθ των
οχθμάτων ςτα αμαξοςτάςια των ΨορζωνΛειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ζτοιμων
προσ ζκδοςθ πινακίδων,
•

τθν παράδοςθ του πλθροφοριακοφ Υλικοφ Καταςκευισ-Συντιρθςθσ- Επιςκευισ Ωειριςμοφ

του άρκρου 26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων,
•

τθ διάκεςθ των κζςεων πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα των ανταλλακτικϊν και

τωνθλεκτρομθχανολογικϊν

εγχειριδίων

λειτουργίασ,

ςυντιρθςθσ

και

επιςκευϊν

(workshopmanuals) του λεωφορείου ςτο προςωπικό των Ψορζων Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το
άρκρο 26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
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8.1.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι των οχθμάτων πριν τθν κακοριςμζνθ
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θμερομθνία ολοκλιρωςθσ που προβλζπεται ςτο Εγκεκριμζνο Ωρονοδιάγραμμα, τότε απαιτείται θ
γραπτιάδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να μεταφερκοφν και παραδοκοφν τα οχιματα ςτα
αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ.
8.2 Συνολικόσ Συμβατικόσ Χρόνοσ Ραράδοςθσ των διακοςίων (200) Αςτικϊν Λεωφορείων ςυμπιεςμζνου
φυςικοφ αερίου 12m:
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του ςυνόλου των διακοςίων Αςτικϊν Λεωφορείων ςυμπιεςμζνου φυςικοφ
αερίου 12m, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ορίηεται ςε τετρακόςιεσ τριάντα (430) θμερολογιακζσ θμζρεσ
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
8.2.1 Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ περιλαμβάνει το ςφνολο των παραδοτζωντου Αναδόχου, όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτο Αντικείμενο τθσ προμικειασ, και ςυγκεκριμζνα:
•

τθν καταςκευι, τουσ εργοςταςιακοφσ ποιοτικοφσ ελζγχουσκαιδοκιμζσ, μεταφορά,

εκτελωνιςμό, ζγκριςθ ΕΕ τφπου του λεωφορείου από τθν Ελλάδα και τθν προμικεια-παράδοςθ
των

οχθμάτων ςτα αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ,

ζτοιμων προσ ζκδοςθ πινακίδων,
•

τθν παράδοςθ του πλθροφοριακοφ Υλικοφ Καταςκευισ-Συντιρθςθσ- Επιςκευισ Ωειριςμοφ

του άρκρου 26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων,
•

τθ διάκεςθ των κζςεων πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικιπλατφόρμα των ανταλλακτικϊν και

των

θλεκτρομθχανολογικϊν

εγχειριδίωνλειτουργίασ,

ςυντιρθςθσ

και

επιςκευϊν

(workshopmanuals) του λεωφορείου ςτο προςωπικό των Ψορζων Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το
άρκρο 26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
8.2.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι των οχθμάτων πριν τθν κακοριςμζνθ
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ που προβλζπεται ςτο Εγκεκριμζνο Ωρονοδιάγραμμα, τότε απαιτείται θ
γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να μεταφερκοφν και παραδοκοφν τα οχιματα ςτα
αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ.
8.3 Συνολικόσ Συμβατικόσ Χρόνοσ Ραράδοςθσ των εκατό (100) Αρκρωτϊν Αςτικϊν Λεωφορείων
ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου 18m:
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του ςυνόλου των εκατό Αρκρωτϊν Αςτικϊν Λεωφορείων ςυμπιεςμζνου
φυςικοφ αερίου 18m, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ορίηεται ςε τετρακόςιεσ τριάντα (430)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
8.3.1 Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ περιλαμβάνει το ςφνολο των παραδοτζωντου Αναδόχου, όπωσ
αυτάπεριγράφονται ςτο Αντικείμενο τθσ προμικειασ, και ςυγκεκριμζνα:
•

τθν καταςκευι, τουσ εργοςταςιακοφσ ποιοτικοφσ ελζγχουσκαιδοκιμζσ, μεταφορά,

εκτελωνιςμό, ζγκριςθ ΕΕ τφπου του λεωφορείου από τθν Ελλάδα και τθν προμικεια-παράδοςθ
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των

οχθμάτων ςτα αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ,
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ζτοιμων προσ ζκδοςθ πινακίδων,
•

τθν παράδοςθ του πλθροφοριακοφ Υλικοφ Καταςκευισ-Συντιρθςθσ- Επιςκευισ Ωειριςμοφ

του άρκρου 26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων,
•

τθ διάκεςθ των κζςεων πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικιπλατφόρμα των ανταλλακτικϊν και

των

θλεκτρομθχανολογικϊν

εγχειριδίωνλειτουργίασ,

ςυντιρθςθσ

και

επιςκευϊν

(workshopmanuals) του λεωφορείου ςτο προςωπικό των Ψορζων Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το
άρκρο26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
8.3.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι των οχθμάτων πριν τθν κακοριςμζνθ
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ που προβλζπεται ςτο Εγκεκριμζνο Ωρονοδιάγραμμα, τότε απαιτείται θ
γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να μεταφερκοφν και παραδοκοφν τα οχιματα ςτα
αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ.
8.4α

Συνολικόσ Συμβατικόσ Χρόνοσ Ραράδοςθσ των ογδόντα (80) Θλεκτρικϊν Λεωφορείων

12mαυτονομίασ τουλάχιςτον 150χλμκαι Ραρελκόμενων αυτϊν (φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ):
8.4β Συνολικόσ Συμβατικόσ Χρόνοσ Ραράδοςθσ των διακοςίων είκοςι (220) Θλεκτρικϊν Λεωφορείων
12mαυτονομίασ τουλάχιςτον 200 χλμκαι Ραρελκόμενων αυτϊν (φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ):
Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του ςυνόλου των Τυπικϊν Αςτικϊν
Θλεκτρικϊν Λεωφορείων 12m και των παρελκομζνων τουσ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ορίηεται ςε
τετρακόςιεσ τριάντα (430) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
8.4.1 Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ περιλαμβάνει το ςφνολο των παραδοτζων του Αναδόχου ςτο πλαίςιο
τθσ Ρρομικειασ και ςυγκεκριμζνα:
•

τθν καταςκευι, εργοςταςιακοφσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ και δοκιμζσ, μεταφορά, εκτελωνιςμό,

ζγκριςθ ΕΕ τφπου του λεωφορείου από τθν Ελλάδα και τθν παράδοςθ των οχθμάτων ςτα
αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ζτοιμων προσ ζκδοςθ
πινακίδων,
•

τθν προμικεια, και μελζτθ εγκατάςταςθσςαράντα ζωσ ογδόντα (40 ζωσ 80) ςτακερϊν

φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσγια τα 80 λεωφορεία τθσ Ραρτίδασ Ι του Τμιματοσ 4, ανάλογα με τισ
δυνατότθτεσ φόρτιςθσ των φορτιςτϊν,
•

τθν προμικεια, και μελζτθ εγκατάςταςθσεκατόν δζκα ζωσ διακοςίων είκοςι (110 ζωσ 220)

ςτακερϊν φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσγια τα 220 λεωφορεία τθσ Ραρτίδασ ΙΙ του Τμιματοσ 4,
ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ φόρτιςθσ των φορτιςτϊν,
•

τθν προμικεια δφο (2) οχθμάτων τφπου «βαν» με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και εξοπλιςμό εν

είδει «κινθτισ μονάδασ» για τθν φορθτι εξυπθρζτθςθ θλεκτρικϊν λεωφορείων ςε ανάγκθ φόρτιςθσ
επιτόπου για τα 80 λεωφορεία τθσ Ραρτίδασ Ι του Τμιματοσ 4,
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•

τθν προμικεια τεςςάρων (4) οχθμάτων τφπου «βαν» με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και
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εξοπλιςμό εν είδει «κινθτισ μονάδασ» για τθν φορθτι εξυπθρζτθςθ θλεκτρικϊν λεωφορείων ςε
ανάγκθ φόρτιςθσ επιτόπου για τα 220 λεωφορεία τθσ Ραρτίδασ ΙΙ του Τμιματοσ 4,
•

τθν παράδοςθ του πλθροφοριακοφ Υλικοφ Καταςκευισ-Συντιρθςθσ- Επιςκευισ-Ωειριςμοφ

του άρκρου 26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων,
•

τθ διάκεςθ των κζςεων πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα των ανταλλακτικϊν και

των

θλεκτρομθχανολογικϊν

εγχειριδίων

λειτουργίασ,

ςυντιρθςθσ

και

επιςκευϊν

(workshopmanuals) του λεωφορείου ςτο προςωπικό των Ψορζων Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το
άρκρο 26τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
8.4.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι των οχθμάτων πριν τθν κακοριςμζνθ
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ που προβλζπεται ςτο Εγκεκριμζνο Ωρονοδιάγραμμα, τότε απαιτείται θ
γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να μεταφερκοφν και παραδοκοφν τα οχιματα ςτα
αμαξοςτάςια
των Ψορζων Λειτουργίασ.
8.5 Ραρατάςεισ:
8.5.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα λεωφορεία όλων των τφπων και τα παρελκόμενα των
θλεκτρικϊν λεωφορείων μζςα ςτα χρονικά όρια που τίκενται ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ Ειδικισ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων (άρκρα

8.1, 8.2, 8.3, 8.4) και με τον τρόπο που ορίηει θ Σφμβαςθ και οι Τεχνικζσ

Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ) κάκε τφπου λεωφορείου. Σε περίπτωςθ που θ
πραγματοποίθςθτωνπαραδοτζωντθσ Σφμβαςθσ κακυςτερεί για λόγουσ μθ υπαιτιότθτασ του Αναδόχου
(λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των λεωφορείων και των παρελκομζνων τουσ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσπαράδοςθσ των
λεωφορείων ι/και των παρελκομζνων (ςυνολικόσ ι/και τμθματικοί) μπορεί να παρατείνεται.
8.5.2 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει, για το ςκοπό αυτό, γραπτό αίτθμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεωτικά
πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου.
8.5.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα κα κακορίςει τθ χρονικι επίπτωςθ ςτο
χρονοδιάγραμμα των Εργαςιϊν του Αναδόχου και κα χορθγιςει αντίςτοιχθ παράταςθ των Ρροκεςμιϊν που
επθρεάηονται, εκδίδοντασ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
8.5.4 Εάν λιξουν οι ςυμβατικοί χρόνοι παράδοςθσ (ςυνολικόσ ι/και τμθματικοί), όπωσ ορίηονται ςτισ
παραγράφουσ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 και 8.7 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ και δεν παραδοκεί το απαιτοφμενο
επιμζρουσ τμιμα που περιγράφει το ςχετικό άρκρο 8.7 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, χωρίσ να
ζχειπροθγθκεί νζο αίτθμα παράταςθσ από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
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8.5.5 Στθν περίπτωςθ παράταςθσ των ςυμβατικϊν χρόνων παράδοςθσ τθσ Ρρομικειασ:
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Ϋσ αποτζλεςμα λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαίτερα ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικά
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ

παράδοςθ των λεωφορείων και/ι των παρελκόμενων, δεν

επιβάλλονται

κυρϊςεισ.
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 8.6 τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
8.5.6 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 206 του Ν.4412/16 «Ωρόνοσ παράδοςθσ
υλικϊν».
8.6

Κυρϊςεισ Εκπρόκεςμθσ Ραράδοςθσ Λεωφορείων και παρελκομζνων (Φορτιςτϊν):

8.6.1 Οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται για εκπρόκεςμθ παράδοςθ των λεωφορείων και/ι των παρελκόμενων,
είναι οι εξισ:
8.6.2 Αν δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί χρόνοι παράδοςθσ (ςυνολικόσ ι/και τμθματικοί), μετά τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλεται πρόςτιμο 5%
επί τθσ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων λεωφορείων ι και φορτιςτϊν, χωρίσ ΨΡΑ.
8.6.3

Θ αξία των εκπρόκεςμα παραδοτζων κα υπολογίηεται από το κόςτοσ που προκφπτει από το άρκρο

10τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Εφόςον ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από
το προβλεπόμενο κατά τα παραπάνω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ
προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ
των λεωφορείων, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
8.6.4 Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το
ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
8.6.5 Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα
τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
8.6.6 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 207 του Ν.4412/16 «Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ προμικειασ».

8.7
8.7.1

Τμθματικοί Χρόνοι Ραράδοςθσ
Ορίηονται Τμθματικοί χρόνοι παράδοςθσ ανά τφπο λεωφορείου και παρελκόμενου, οι οποίοι

υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τον Ρίνακα 8.1:
Ρίνακασ 8.1: Ραραδιδόμενα λεωφορεία & Τμθματικοί Χρόνοι Ραράδοςθσ
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Τμθματικοί Χρόνοι Ραράδοςθσ ςε Θμερολογιακζσ Θμζρεσ από
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τθν Υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ
Τφποσ
Ρεριγραφι
Φορζασ
Λεωφορείου

ΤΜΘΜΑ 1:
Υβριδικά
Αςτικά
Λεωφορεία
12 m

ΤΜΘΜΑ 2:
Αςτικά
Λεωφορεία
Συμπιεςμζνου
Ψυςικοφ
Αερίου 12 m

ΤΜΘΜΑ 3:
Αςτικά
Λεωφορεία
Συμπιεςμζνου
Ψυςικοφ
Αερίου 18 m

Δραςτθριότθτασ

Λειτουργίασ

Ολοκλιρωςθ τθσ
εργοςταςιακισ
καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ
ζκδοςθ πινακίδων

Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

50

Αττικι

Ω

Θεςςαλονίκθ

Ω

Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

50

Αττικι

Ω

Θεςςαλονίκθ

Ω

Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ανταλλακτικϊν και των
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν
Ολοκλιρωςθ τθσ
εργοςταςιακισ
καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ
ζκδοςθ πινακίδων
Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ανταλλακτικϊν και των
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν
Ολοκλιρωςθ τθσ
εργοςταςιακισ
καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ
ζκδοςθ πινακίδων
Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ανταλλακτικϊν και των
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν

270 310 340 370 400 430 460 490 520 550
Ρλικοσ Ραραδιδόμενθσ Ομάδασ Λεωφορείων ι Ραρελκομζνων

Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

50

Αττικι

Ω

Θεςςαλονίκθ

Ω
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50

50

50

50

50

50

50

Ολοκλιρωςθ τθσ

*Ραρτίδα
Ι+
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εργοςταςιακισ
Αττικι /
40

ΤΜΘΜΑ 4:
Θλεκτρικά
Αςτικά
Λεωφορεία
12 m

καταςκευισ, Μεταφορά,
Εκτελωνιςμόσ, Ζγκριςθ ΕΚ
τφπου
του λεωφορείου από τθν
Ελλάδα και Ραράδοςθ
οχθμάτων, ζτοιμων προσ
ζκδοςθ πινακίδων
Διάκεςθ κζςεων
πρόςβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ανταλλακτικϊν και των
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγχειριδίων λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν

40

Θεςςαλονίκθ
*Ραρτίδα ΙΙ+
Αττικι /
Θεςςαλονίκθ

55

Αττικι

Ω

Θεςςαλονίκθ

Ω

55

55

55

9. Ρροδιαγραφζσ Χρονοδιαγράμματοσ τθσ Ρρομικειασ
9.1 Με βάςθ τουσ Συμβατικοφσ Ωρόνουσ παράδοςθσ του άρκρου 8 τθσ παροφςασ και εντόσ τριάντα (30)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι, αναλυτικό Ωρονοδιάγραμμα προσ ζγκριςθ, προςδιορίηοντασ το χρόνο ολοκλιρωςθσ κάκε
δραςτθριότθτασ, τουσ τμθματικοφσ ςυμβατικοφσ χρόνουσ παράδοςθσ κακϊσ και το ςυνολικό ςυμβατικό
χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρρομικειασ.
9.2 Το ανωτζρω Ωρονοδιάγραμμα κα ελεγχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερολογιακϊν θμερϊν. Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι προβεί ςε ςχόλια και απαιτιςει τθ διόρκωςθ και
επανυποβολι του Ωρονοδιαγράμματοσ, ο Ανάδοχοσ κα το επανυποβάλει, ζχοντασ ενςωματϊςει τα ςχόλια
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ζγγραφθσ εντολισ τθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ελζγξει, διορκϊςει - εάν κρικεί απαραίτθτο - και εγκρίνει το Ωρονοδιάγραμμα εντόσ
περιόδου δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επανυποβολι του.
Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ υποβολισ του Ωρονοδιαγράμματοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ ι
μθ ςυμμόρφωςθσ με τα ςχόλια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να διορκϊςει ι/
και να αναμορφϊςει το χρονοδιάγραμμα για λογαριαςμό του Αναδόχου.
Αυτό το χρονοδιάγραμμα όπωσ κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα αποτελζςει το Εγκεκριμζνο
Ωρονοδιάγραμμα (Ε.Ω.) τθσ Ρρομικειασ, το οποίο ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόςει απαρζγκλιτα.
9.3Το αναλυτικό Ωρονοδιάγραμμα κα περιλαμβάνει δικτυωτό διάγραμμα προγενζςτερων δραςτθριοτιτων
(PrecedingDiagramMethod, PDM) με χριςθ τθσ μεκόδου τθσ κρίςιμθσ διαδρομισ (CriticalPathMethod,
CPM) με τθ χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ (MS-Project, PRIMAVERA ι ιςοδφναμου), που κα δείχνει κάκε
επιμζρουσ βαςικι δραςτθριότθτα ςε ςειρά αλλθλουχίασ, προκειμζνου να τθρθκοφνοι τμθματικοί
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Συμβατικοφ Αντικειμζνου.

9.3.1 Οι δραςτθριότθτεσ κα είναι διακριτά μζρθ εργαςίασ, τα οποία όταν ολοκλθρωκοφν, κα παράγουν
κακοριςμζνα και αναγνωρίςιμα τμιματα ι φάςεισ εντόσ τθσ Σφμβαςθσ. Οι δραςτθριότθτεσ κα ςυνδζονται
με ςχζςεισ προςδιορίηοντασ τθν αλλθλουχία των εργαςιϊν και τθ λογικι του χρονοδιαγράμματοσ.
Υποχρεωτικοί περιοριςμοί (mandatoryconstraints) δε κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ
του χρονοδιαγράμματοσ.
9.3.2 Το Ωρονοδιάγραμμα κα αναγράφει διάρκεια δραςτθριοτιτων, αλλθλεπιδράςεισ, εργατικό δυναμικό
και γενικά τουσ ρυκμοφσ παραγωγισ των διαφόρων δραςτθριοτιτων. Θα περιλαμβάνει επίςθσ, μεταξφ
άλλων, δραςτθριότθτεσ εκτόσ εργοςταςίου καταςκευισ, όπωσ εργοςταςιακζσ δοκιμζσ, προμικεια και
παράδοςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. Επίςθσ κα περιλαμβάνεται αναλυτικά το Ωρονοδιάγραμμα των πάςθσ
φφςεωσ δοκιμϊν ςτο εργοςτάςιο και ςτα δίκτυα των φορζων λειτουργίασ, και τθσ εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ. Εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ προμθκειϊν, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ ςτο χρονοδιάγραμμα κα
αναλυκοφν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε καμία από αυτζσ να μθν ζχει διάρκεια μεγαλφτερθ των τριάντα (30)
θμερολογιακϊν θμερϊν.
9.3.3 Θα απαρικμοφνται, επίςθσ, ανά δραςτθριότθτα οι νωρίτερεσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ, οι
αργότερεσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ και οι χρόνοι ςυνολικοφ και ελεφκερου περικωρίου.
9.4Το Ωρονοδιάγραμμα κα είναι ςφμφωνο και κα απεικονίηει τισ κρίςιμεσ θμερομθνίεσ, τισ θμερομθνίεσ
πζρατοσ και τουσ ςυμβατικοφσ χρόνουσ παράδοςθστθσ προμικειασ, που περιζχονται ςτθ Συγγραφι
Υποχρεϊςεων. Οι τμθματικοί ςυμβατικοί χρόνοι παράδοςθσ και ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ κα
επιβεβαιωκοφν από τθν λογικι του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου και τθν ςειρά των δραςτθριοτιτων.
9.5 Το τμιμα του Ωρονοδιαγράμματοσ που αναφζρεται ςτθν εργοςταςιακι καταςκευι και ςτισ επιμζρουσ
προμικειεσ,

κα

περιλαμβάνει

τθν

καταςκευι,

ςυναρμολόγθςθ

δοκιμι

εργοςταςίου,

επικεϊρθςθ,ςυςκευαςία, μεταφορά, παραλαβι όλων των εξοπλιςμϊν και των υλικϊν που απαιτείται.
Ρροετοιμάηοντασ το Ωρονοδιάγραμμα, ο Ανάδοχοσ κα προςζξει τισ παρακάτω ςυνκικεσ:
9.5.1 Σε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ ςε οριςμζνουσ χϊρουσ μπορεί να υπάρχει παράλλθλθ εργαςία
με άλλουσ Αναδόχουσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τουσ άλλουσ Αναδόχουσ και να
προγραμματίηει τισ εργαςίεσ του κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να μθν παρεμποδίηει τισ εργαςίεσ των άλλων
Αναδόχων.
9.5.2 Το ςυντονιςμό εργαςιϊν με τυχόν άλλουσ Αναδόχουσ.
9.5.3 Θ ζλλειψθ θμερομθνιϊν ι διαρκειϊν δραςτθριοτιτων που ζχουν παραλθφκεί από το
Ωρονοδιάγραμμα, δεν αφαιρεί το δικαίωμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προςδιορίςει λογικζσ θμερομθνίεσ ι
διάρκειεσ για τισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ.
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9.5.4 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ζκκεςθ με ςυμπλθρωματικι και λεπτομερι περιγραφι του προγράμματόσ
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του αναφορικά με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Στθν περιγραφι κα γίνεται αναφορά ςτουσ ρυκμοφσ
προόδου των διαφόρων δραςτθριοτιτων.
9.6 Το Ωρονοδιάγραμμα κα υποβλθκεί ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα Ελλθνικά.
Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει, μαηί με τζςςερα (4) αντίγραφα των κειμζνων και των χρονοδιαγραμμάτων και ζνα
CD ςτο οποίο κα ζχει αποκθκευτεί το Αναλυτικό Ωρονοδιάγραμμα τθσ Σφμβαςθσ.
Εντόσ των πζντε (5) πρϊτων θμερϊν κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει μαηί με τθ διμθνιαία Ζκκεςθ
Ρροόδου, αντίγραφο τουενθμερωμζνου τρζχοντοσ χρονοδιαγράμματοσ, επιςθμαίνοντασ τθν πραγματικι
πρόοδο ςε ςχζςθ με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα και ςε θλεκτρονικι μορφι. Μαηί με τθν διμθνιαία
ζκκεςθ προόδου ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει και φωτογραφικό υλικό με τθν πρόοδο τθσ προμικειασ ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και βιντεοςκοπθμζνα ςτιγμιότυπα, που κα αποτυπϊνουν ςθμαντικά
ορόςθμα τθσ Σφμβαςθσ (πχ παραλαβι οχιματοσ ςτα Αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, Δυναμικζσ
δοκιμζσ κλπ).
Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εγείρει μζςω τθσ ανωτζρω ζκκεςθσ αξιϊςεισ ι διαφωνίεσ. Θ
Ανακζτουςα Αρχι δεν υποχρεοφται να λαμβάνει κζςθ όςον αφορά το περιεχόμενο των εκκζςεων, αλλά
αυτό δε ςθμαίνει ότι τισ εγκρίνει ι τισ αποδζχεται.
9.7Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ παρατάςεων των ςυμβατικϊν χρόνων (ςυνολικοφ ι/και τμθματικϊν)
παράδοςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζλεγχο και
ζγκριςθ ανακεωρθμζνο το Ωρονοδιάγραμμα τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνο με τισ χορθγθκείςεσ παρατάςεισ.
9.8Ο Ανάδοχοσ, ςτθν περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ υπάρξουν, με δικι του
ευκφνθ, κακυςτεριςεισ ςε ςχζςθ με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, υποχρεοφται να πάρει τα αναγκαία
μζτρα επιτάχυνςθσ των εργαςιϊν, κατά τθ κρίςθ του ι ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ.
10.ΟικονομικοίΠροι
10.1

Ρροκαταβολι

10.1.1 Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ ςυνολικισ ζντοκθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο φψουσ 10% (δζκα τοισ
εκατό) επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, για το ςφνολο των ΤΜΘΜΑΤΫΝ τθσ
διακιρυξθσ που ζχουν ανατεκεί ςτον Ανάδοχο (1, 2, 3 ι 4 ΤΜΘΜΑΤΑ).
10.1.2 Για τθν χοριγθςθ τθσ παραπάνω προκαταβολισ απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςε επόμενθ παράγραφο του άρκρου. Θ προκαταβολι αυτι είναι προαιρετικι και
ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ.
10.1.3 Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον
Ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ. Στθν περίπτωςθ που ο
Ανάδοχοσ αιτθκεί προκαταβολι υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ προκαταβολισ, που κα καλφπτει τθν
διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ
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Διακιρυξθσ.

10.1.4 Θ απόςβεςθ τθσ λθφκείςασ προκαταβολισ γίνεται τμθματικά ςε κάκε πιςτοποίθςθ, με παρακράτθςθ
από κάκε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο μζχρι τθσ αποςβζςεωσ του ποςοφ τθσ προκαταβολισ.
10.1.5 Το ποςό τθσ παρακράτθςθσ, που κα γίνεται ςε κάκε πιςτοποίθςθ μζχρι τθσ αποςβζςεωσ αυτισ, κα
είναι προςαυξθμζνο με τουσ τόκουσ που αναλογοφν ςτο μζχρι τότε αναπόςβεςτο μζροσ τθσ προκαταβολισ,
ςφμφωνα
10.2

με

το

άρκρο

5.1.1

τθσ

Διακιρυξθσ.

Ρλθρωμζσ - Λογαριαςμοί - Ριςτοποιιςεισ

10.2.1 Σε ό,τι αφορά ςτθν αγορά λεωφορείων και παρελκόμενων (για το ΤΜΘΜΑ 4), οι πλθρωμζσ του
Συμβατικοφ Τιμιματοσ για κάκε ΤΜΘΜΑ κα πραγματοποιοφνται με ποςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ
ακολοφκωσ:
•

20% του τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν καταςκευι ι αγορά των λεωφορείων και των

παρελκόμενων αυτϊν (ςτθν περίπτωςθ των θλεκτρικϊν λεωφορείων) διαιροφμενου δια του πλικουσ ni
των λεωφορείων του ΤΜΘΜΑΤΟΣ i (1/ni), ανά λεωφορείο,αναλογικά με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ςε
αμαξοςτάςιο του κάκε Ψορζα Λειτουργίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πραγματοποίθςθσ δοκιμϊν ςτο
εργοςτάςιο καταςκευισ. Για τθν πλθρωμι αυτι απαιτείται θ ζγκριςθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου
μακροςκοπικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 15τθσ παροφςασ.
•

80% του τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν καταςκευι ι αγορά των λεωφορείων και των

παρελκόμενων αυτϊν (ςτθν περίπτωςθ των θλεκτρικϊν λεωφορείων) διαιροφμενου δια το πλικοσ niτων
λεωφορείων του ΤΜΘΜΑΤΟΣ i (1/ni), ανά λεωφορείο, αναλογικά με τθν οριςτικι παραλαβι των οχθμάτων,
θ οποία κα πραγματοποιθκεί με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ του λεωφορείου ι
του φορτιςτι. Για τθν πλθρωμι αυτι απαιτείται θ ζγκριςθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου οριςτικισ
παραλαβισ,

ςφμφωνα

με

το

άρκρο

16

τθσ

παροφςασ.

10.2.2 Tα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο Ανάδοχοσ για τισ τμθματικζσ πλθρωμζσ
του είναι τα εξισ:
•

Λογαριαςμοί/πιςτοποιιςεισ που ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται ςτθν

Ανακζτουςα Αρχι για ζλεγχο, ςυνοδευόμενοι από τα εγκεκριμζνα πρωτόκολλα μακροςκοπικϊν ι οριςτικϊν
παραλαβϊν, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των εκάςτοτε πλθρωμϊν.
•

Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτο αμαξοςτάςιο του Ψορζα Λειτουργίασ.

•

Τιμολόγιο του Αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε».

•

Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του Αναδόχου.

10.2.3

Επιςθμαίνεται ότι, ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:
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παρακράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
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κρατιςεων τθσ ςφμβαςθσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία βαρφνει τον Ανάδοχο (παρ.7, άρκρο 375, Ν. 4412/16, όπωσ κάκε φορά

ιςχφει). Διευκρινίηεται ότι, θ εν λόγω κράτθςθ επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου, που
υπολογίηεται

με

ποςοςτό

20%

επί

του

χαρτοςιμου.

- παρακράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυµπλθρωµατικισςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν. Θ εν λόγω κράτθςθ επιβαρφνεται µε το αναλογοφν χαρτόςθµο και ΟΓΑ χαρτοςιμου. Ο χρόνοσ,
τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθµατικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για
τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
- Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυµπλθρωµατικισςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. Θ εν
λόγω κράτθςθ επιβαρφνεται µε το αναλογοφν χαρτόςθμο και ΟΓΑ χαρτοςιμου.
•

οποιαδιποτε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ υπζρ τρίτων προκφπτει βάςει τθσ νομοκεςίασ.

10.2.4Μετά τθν ζγκριςθ των πρωτοκόλλων παραλαβισ, οι λογαριαςμοί/ πιςτοποιιςεισ υποβάλλονται ςε
πζντε (5) εκτυπωμζνα πρωτότυπα κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι, ενϊ θ δομι και το περιεχόμενό τουσ κα
ζχουν τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Από τουσ λογαριαςμοφσ του Αναδόχου αφαιροφνται όλεσ οι απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ
τυχόν ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ τιμϊν για ελαττϊματα και παραλείψεισ, απόςβεςθ προκαταβολϊν
(εντόκωσ), νόμιμεσ κρατιςεισ και γενικά κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που δεν ζχει ικανοποιθκεί
με άλλο τρόπο.
10.2.5Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικά και για τθν πλθρωμι τουσ ςυνοδεφονται
από ςυνοπτικό πίνακα εργαςιϊν και δαπανϊν που εκτελζςκθκαν και αποηθμιϊκθκαν από τθν αρχι τθσ
Σφμβαςθσ.
Από κάκε νζο λογαριαςμό αφαιροφνται τα ποςά που πλθρϊκθκαν με τουσ προθγοφμενου και προκφπτει το
νζο πλθρωτζο ποςό. Ο Ανάδοχοσ δε κα μπορεί να υποβάλει νζο λογαριαςμό αν δεν ζχει πιςτοποιθκεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι ο προθγοφμενοσ.
10.2.6Θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει το λογαριαςμό εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν, από τθν
θμερομθνία παραλαβισ του και, αφοφ επαλθκεφςει τα παραδοτζα που ζχουν εκτελεςκεί, τισ πιςτοποιεί.
Δεν κα πιςτοποιθκοφν παραδοτζα που ζχουν ατζλειεσ, ελαττϊματα ι ελλείψεισ.
Αν ο λογαριαςμόσ ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ ι ελλείψεισ ςτα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά/
δικαιολογθτικά, θ Ανακζτουςα Αρχι τα επιςθμαίνει ςτον Ανάδοχο και παραγγζλλει τθν αναςφνταξθ και
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επανυποβολι του λογαριαςμοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ οριηόμενθ προκεςμία ελζγχου των δεκαπζντε (15)

21DIAB000015954 2021-03-12

εργάςιμων θμερϊν, αρχίηει από τθν επανυποβολι του λογαριαςμοφ από τον Ανάδοχο. Ο λογαριαςμόσ μετά
τον ζλεγχο, εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και αποτελεί πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του Αναδόχου.
10.2.7Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου, οι λογαριαςμοί κα ςυνοδεφονται από τιμολόγιο εξωτερικοφ, εάν
υλικά εξοπλιςμόσ και ανταλλακτικά κλπ. καταςκευάηονται ςτο εξωτερικό και ειςάγονται ςτθν Ελλάδαι
τιμολόγιο εςωτερικοφ εάν καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα ι υπάρχουν παραδοτζα που εκτελοφνται ςτθν
Ελλάδα.
Το τιμολόγιο κα ςυνοδεφεται από αναλυτικζσ καταςτάςεισ που κα αναφζρουν τον κωδικό, περιγραφι
ςτααγγλικά και ελλθνικά, μονάδα μζτρθςθσ, τιμι μονάδασ, αξία.
Πλεσ οι πλθρωμζσ ςτον Ανάδοχο, που προκφπτουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, κα πραγματοποιοφνται μόνο
εφόςον τα τιμολόγια που υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ζχουν εκδοκεί από εταιρεία/κοινοπραξία που ζχει
ςυςτακεί

νόμιμα ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία ι ζχουν εκδοκεί ςε χϊρα του

εξωτερικοφ. Τα τιμολόγια πρζπει να είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνα, αιτιολογθμζνα και ςυνοδευόμενα από τα
απαραίτθτα παραςτατικά. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα καταβάλλει το ποςό του εγκρικζντοσ λογαριαςμοφ ςτον
Ανάδοχο εντόσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ των τιμολογίων υπό τον
όρο ότι αυτά κα ςυνοδεφονται από τα ωσ άνω απαιτοφμενα νόμιμα δικαιολογθτικά.
Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζμβαςμα ςτο εξωτερικό, εάν πρόκειται για ειςαγωγζσ ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, με δαπάνεσ του Αναδόχου και με επιταγι ι ζμβαςμα για τα τιμολόγια που εκδίδονται από τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα. Για τθν πλθρωμι είναι απαραίτθτθ θ χοριγθςθ απόδειξθσ ειςπράξεωσ. Το
νόμιςμα τθσ πλθρωμισ του Αναδόχου είναι το ΕΥΫ.
10.3

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Αγοράσ και Συντιρθςθσ

10.3.1 Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αγοράσ φψουσ
5% επί του Συνολικοφ Κατ’ Αποκοπι Τιμιματοσ (ΚΑΤ) τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του, που αντιςτοιχεί ςτθν
αγορά των λεωφορείων και παρελκόμενων (για το ΤΜΘΜΑ 4) του ΤΜΘΜΑΤΟΣ ι των ΤΜΘΜΑΤΫΝ που
του ζχουν ανατεκεί. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ αγοράσ που κα εκδϊςει ο Ανάδοχοσ κα είναι
υποχρεωτικά ςφμφωνθ με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ VIτθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Σε
περίπτωςθ Κοινοπραξίασ θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να είναι κοινι υπζρ όλων των μελϊν τθσ.
10.3.2 Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ κα εκδοκοφν, κα εκδοκοφν ςφμφωνα με τα άρκρο 2.2.2 και 4.1τθσ
Διακιρυξθσ.
10.3.3 Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Καλισ Εκτζλεςθσ κα καλφπτουν ακροιςτικά και ςτο ςφνολό τουσ και χωρίσ
καμία διάκριςθ τθν οφειλόμενθ, πλιρθ, άρτια και ζγκαιρθ υλοποίθςθ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, του
ΤΜΘΜΑΤΟΣ ι των ΤΜΘΜΑΤΫΝ που ζχουν ανατεκεί ςτον Ανάδοχο, με πιςτι τιρθςθ των απαιτιςεων,
προδιαγραφϊν, όρων και προχποκζςεων τθσ Σφμβαςθσ. Οι παραπάνω Εγγυιςεισ καλφπτουν κάκε απαίτθςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ, είτε
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ποινικισ ριτρασ ςε βάροσ του Αναδόχου. Θ Εγγφθςθ όμωσ αυτι δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του Αναδόχου για
αποηθμίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ που αυτι υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ τθσ
Εγγφθςθσ.
10.3.4 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει οποιαδιποτε ςτιγμι με ζγγραφθ διλωςι τθσ
ςτθν Εκδότρια Τράπεηα τθν Κατάπτωςθ Πλου ι Μζρουσ του Ροςοφ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ
Εκτζλεςθσ για τθν ικανοποίθςθ απαιτιςεων τθσ κατά του Αναδόχου, που απορρζουν από τθν παροφςα
Σφμβαςθ και που οφείλονται ςτθν μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
10.3.5 Εάν το ςυμβατικό τίμθμα λόγω αφξθςθσ του ςυμβατικοφαντικειμζνου αυξθκεί για οποιαδιποτε λόγο,
κα προςκομιςκεί από τον Ανάδοχο ςυμπλθρωματικι Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ φψουσ 5% επί του
πρόςκετου ΣυμβατικοφΤιμιματοσ.
10.3.6 Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ελζγξει τθν εγκυρότθτα των εν λόγω Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν.
10.4

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ

O Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Κατά τοχρόνο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα ζχει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 16τθσ παροφςασ. Μετά τθν
οριςτικι παραλαβι τθσ πρϊτθσ ομάδασ λεωφορείων του ΤΜΘΜΑΤΟΣ ι των ΤΜΘΜΑΤΫΝ που του ζχουν
ανατεκεί, απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ για το ΤΜΘΜΑ ι τα ΤΜΘΜΑΤΑ
τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ανατεκεί ςτον Ανάδοχο, θ οποία κα καλφψει τισ απαιτιςεισ του χρόνου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Θ εν λόγω εγγφθςθ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% επί του κατ’ αποκοπι τιμιματοσ
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του, που αντιςτοιχεί ςτθν προμικεια των λεωφορείων και παρελκομζνων (για
το

ΤΜΘΜΑ

10.5

4)

του

ΤΜΘΜΑΤΟΣ

ι

των

ΤΜΘΜΑΤΫΝ

που

του

ζχουν

ανατεκεί.

Αποδζςμευςθ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Καλισ Εκτζλεςθσ, προκαταβολισ και Καλισ Λειτουργίασ

10.5.1 Οι Εγγυιςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ και Ρροκαταβολισ αποδίδονται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των λεωφορείων και παρελκόμενων (ςτθν περίπτωςθ των θλεκτρικϊν
λεωφορείων) τθσ προμικειασ, για το ΤΜΘΜΑ ι τα ΤΜΘΜΑΤΑ που ζχουν ανατεκεί ςτον Ανάδοχο. Εάν
ςτοπρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, ι
επιςτροφι των εγγυθτικϊν γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατάταπροβλεπόμενα, τωνπαρατθριςεων και
του εκπρόκεςμου. Στθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραλαβϊν οι εγγυιςεισ καλισεκτζλεςθσ/ προκαταβολισ
αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ που παραλιφκθκε
οριςτικά. Σε καμία περίπτωςθ, το ςυνολικό ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ δε κα είναι μικρότερο από τοαναπόςβεςτο ποςό τθσ προκαταβολισ.
10.5.2

Για

τθ

ςταδιακι

αποδζςμευςθ

των

εγγυθτικϊν

επιςτολϊν

απαιτείται

προθγοφμενθ

γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ παραλαβισ. Για τθν αποδζςμευςθ των εν λόγω εγγυθτικϊν
επιςτολϊν, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ.
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10.5.3 Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ αποδεςμεφεται, μετά τθ ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου
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παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ, από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και τθν ζγκριςι του
απότθνΑνακζτουςα Αρχι. Επιςθμαίνεται, ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ, για τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ
πρωτοκόλλου είναι θ διαπίςτωςθ ςυμμόρφωςθσ των οχθμάτων με όλεσ τισ παραμζτρουσ και επιδόςεισ, που
ζχει δθλϊςει ο Ανάδοχοσ κατά το ςτάδιο τθσ προςφοράσ (άρκρο 16τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων),
με ζκδοςθ ειδικοφ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι παραλαβισ. Εάν, δε, ςτο πρωτόκολλο αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςµθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυθτικϊν γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςµου.
11. Μελζτεσ
11.1 Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ των παρακάτω
μελετϊν:
Μελζτεσ Εγκατάςταςθσ των Ψορτιςτϊν Αργισ Ψόρτιςθσ ςτα αμαξοςτάςια τθσ Αττικισ και τθσ
Θεςςαλονίκθσ.
11.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τισ παραπάνω μελζτεσ, το αργότερο εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν
από τθν παροχι των απαιτοφμενων ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
11.3 Ο Ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ όποιεσ ελλείψεισ των Μελετϊν εγκατάςταςθσ των
φορτιςτϊν αργισ φόρτιςθσ που κα εκπονιςει, οι οποίεσ κα οφείλονται ςε παράλειψι του να ηθτιςει
εγκαίρωσ ενθμζρωςθ και ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ.
11.4 Ρροκειμζνου να προβεί ςτον ζλεγχο και τθ διατφπωςθ ςχετικϊν παρατθριςεων αναφορικά με τισ
Μελζτεσ, όπωσ αυτζσ κα υποβάλλονται τμθματικά, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ χρονικό
διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν εκάςτοτε υποβολι.
11.5 Εάν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν λάκθ, ατζλειεσ ι αςυμφωνίεσ ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα ςτα
ςυμβατικά τεφχθ, οι ωσ άνω Μελζτεσ κα επιςτρζφονται προσ διόρκωςθ.
11.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ των
ςχολίων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να αποκαταςτιςει αυτά και επανυποβάλει για ζγκριςθ τθ μελζτθ.
11.7 Εν ςυνεχεία, θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να επανεξετάςει τθ διορκωμζνθ μελζτθ εντόσ τριάντα (30)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιψθ τθσ.
11.8 Οι ωσ άνω μελζτεσ κα υποβλθκοφν ςε πζντε (5) ςειρζσ (1 πρωτότυπο και 4 αντίγραφα) και επιπλζον
δφο (2) αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
11.9 Πλεσ οι δαπάνεσ που κα απαιτθκοφν για τθ ςφνταξθ των Μελετϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ κάκε
μελετθτικισ δραςτθριότθτασ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ του
καιεπομζνωσ, αυτόσ δεν δικαιοφται καμία ιδιαίτερθ αμοιβι.
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11.10 Θ ζγκριςθ των Μελετϊν, των υπολογιςμϊν και των ςχεδίων από τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν
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απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του, ωσ απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, οφτε αποτελεί με
οποιοδιποτε τρόπο αποδοχι τθσ επάρκειασ και τθσ ορκότθτασ των μελετϊν.
11.11 Θ αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ όπωσ και θ υπογραφι Σφμβαςθσ δε ςυνεπάγονται αποδοχι
όρων που αντιςτρατεφονται απαιτιςεισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ο Ανάδοχοσ, κατά τθ ςφνταξθ των
Μελετϊν, οφείλει να ςυμμορφωκεί με τισ Ρροδιαγραφζσ και τισ Απαιτιςεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν.
12. Ραροχι Ιςχφοσ - Κατανάλωςθ Θλεκτρικισ Ενζργειασ
12.1 Θ παροχι ιςχφοσ, που απαιτείται για τθν πρακτικι δοκιμαςία των θλεκτρικϊν λεωφορείων και των
φορτιςτϊν αυτϊν, κα γίνει με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των Ψορζων Λειτουργίασ.
12.2 Θ δαπάνθ του καυςίμου και τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ των
οχθμάτων και των φορτιςτϊν, κα βαρφνει τουσ Ψορείσ Λειτουργίασ.
13. Θμερολόγιο Εργαςιϊν
13.1 Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί Θμερολόγιο των εργαςιϊν τθσ Σφμβαςθσ ςτουσ αντίςτοιχουσ τόπουσ που κα
πραγματοποιθκοφν δραςτθριότθτεσ. Στο Θμερολόγιο αυτό θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα αναγραφισ
τυχόν παρατθριςεων ςχετικά με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και μπορεί να ηθτιςει εγγραφι και άλλων
ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ Ρρομικεια.
13.2 Στο Θμερολόγιο εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ κα καταγράφει μόνο πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τθν
καταςκευι, τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι των οχθμάτων και όχι ςυμβατικζσ κζςεισ του. Οι ςυμβατικζσ
κζςεισ του κα διαβιβάηονται ςτθν Ανακζτουςα με τακτικι αλλθλογραφία.
13.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζνα υπογεγραμμζνο αντίγραφο του
Θμερολογίου Εργαςιϊν κατά τθν οριςτικι παραλαβι των λεωφορείων, ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι
εργαςίεσ

τθσ

Σφμβαςθσ

μζχρι

εκείνθ

τθ

χρονικι

περίοδο.

14. Εκκζςεισ Ρροόδου
Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι διμθνιαία ζκκεςθ προόδου θλεκτρονικά,ςε διευκφνςεισ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των Ψορζων Λειτουργίασ, μζχρι τθν πζμπτθ
θμζρα κάκε θμερολογιακοφ μινα, οι οποίεσ κα υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ ζκκεςθ προόδου
κα καλφπτει τθν πρόοδο των εργαςιϊν που ςθμειϊκθκε τουσ δφο προθγοφμενουσ θμερολογιακοφσ μινεσ.
Σκοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι να δοκεί ςαφισ εικόνα τθσ προόδου των εργαςιϊν κακϊσ και καταγραφι τθσ
ςυμμόρφωςθσ ι μθ προσ το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα τθσ Ρρομικειασ.
Επίςθσ κα καταγράφονται οι λόγοι των τυχϊν αποκλίςεων κακϊσ και το ςχζδιο δράςθσ για τθν
ανάκτθςθ των ενδεχόμενων κακυςτεριςεων.
Θ υποβολι των εκκζςεων προόδου ξεκινά τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
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15.1

Ραράδοςθ Λεωφορείων ι/και Ραρελκόμενων

15.1.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα λεωφορεία και τα παρελκόμενα, μζςα ςταχρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ και τα λοιπά ζγγραφα τθσ Ρρομικειασ.
15.1.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθνΑνακζτουςα Αρχι, τουσ ΨορείσΛειτουργίασ, τισ
εγκαταςτάςεισ υποδοχισ των λεωφορείων ι/και των παρελκόμενων, τθ Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ και τθν
Επιτροπι Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα οχιματα ι/και τα παρελκόμενα,
τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
15.1.3 Μετά από κάκε άφιξθ λεωφορείων ι παρελκόμενων, ςτισ εγκαταςτάςεισ υποδοχιστων
ΨορζωνΛειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο των εγκαταςτάςεων, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία
άφιξθσ, ο τφποσ λεωφορείου ι/και παρελκόμενου, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ
τθσ οποίασ αφίχκθκαν τα λεωφορεία ι/και τα παρελκόμενα.
15.1.4 Ο Ανάδοχοσ, μαηί με το παραπάνω αποδεικτικό, για κάκε όχθμα, υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε λεωφορείο, και το φφλλο Ελζγχου Ρριν τθν Ραράδοςθ (Pre-DeliveryInspection
(PDI)) του καταςκευαςτι.
15.2 Ραραλαβι Λεωφορείων ι/και Ραρελκόμενων
15.2.1 H παραλαβι των λεωφορείων και των παρελκόμενων, κα γίνεται από Επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VΙIτθσ Διακιρυξθσ (ςχζδιο
ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν κα διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ.
15.2.2 Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον Ανάδοχο.
15.2.3 Θ διενζργεια τθσ παραλαβισ γίνεται ςε δφο (2) ςτάδια:
Μακροςκοπικι εξζταςθ λεωφορείων και παρελκομζνων:
Μετά τθν παράδοςθ των λεωφορείων και παρελκομζνων, ο Ανάδοχοσ οφείλει άμεςα να ενθμερϊςει
εγγράφωσ τθν Επιτροπι Ραραλαβισ ότι θ παράδοςθ των υλικϊν πραγματοποιικθκε και να τθν καλζςει για
μακροςκοπικι εξζταςθ, ζτςι ϊςτε εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν παραλαβι τθσ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ, θ
Επιτροπι να ζχει ολοκλθρϊςει τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου. Θ μακροςκοπικι
εξζταςθ για τα λεωφορεία κα λάβει χϊρα ςτα αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ
Θεςςαλονίκθ. Αυτι κα περιλαμβάνει:
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Λεωφορείου, για κάκε τφπο οχιματοσ, το οποίοπεριλαμβάνεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα
Ιτθσ Διακιρυξθσ)
•

δειγματολθπτικό ποιοτικό ζλεγχο με βάςθ το φφλλο Ελζγχου Pre-DeliveryInspection (PDI) του

Καταςκευαςτι.
Θ μακροςκοπικι εξζταςθ των παρελκομζνων (φορτιςτϊν) κα λάβει χϊρα ςτα ςθμεία τοποκζτθςισ τουσ και
κα περιλαμβάνει οπτικό ζλεγχο τθσ εγκατάςταςισ τουσ.
Εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν ειδοποίθςθ του Αναδόχου και εφόςον δε διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ,
ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου, το οποίο εγκρίνεται από
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν το υλικό απορριφκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, λόγω παρεκκλίςεων, που
διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό ζλεγχο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει τισ παρεκκλίςεισ
εντόσ εφλογου διαςτιματοσ ϊςτε να διενεργθκεί νζοσ ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι.
Οριςτικι παραλαβι:
Αμζςωσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακροςκοπικοφ ελζγχου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει
εγγράφωσ τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, καινα τθν καλζςει για τθ διεξαγωγι ελζγχου με πρακτικι δοκιμαςία
των λεωφορείων και των παρελκόμενων (φορτιςτϊν), ςφμφωνα με το άρκρο 27τθσ παροφςασ, ζτςι ϊςτε
εντόσ δφο (2) μθνϊν να ζχει ολοκλθρωκεί θ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ (με ι χωρίσ
παρατθριςεισ) ι απόρριψθσ.
Εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ειδοποίθςθ του Αναδόχου και εφόςον δε διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ,
ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, το οποίο εγκρίνεται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
15.2.4 Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί (i) να παραλάβει το υλικό, (ii) να παραλάβει το αντικείμενο τθσ
προμικειασ με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, (iii) να
απορρίψει το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
15.2.4.1 Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο
τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ
γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται.
Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ διαπιςτϊςει παρεκκλίςεισ οι οποίεσ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα, αςφαλι
λειτουργία των λεωφορείων ι των παρελκόμενων και αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, τότε ο
Ανάδοχοσ καλείται να προβεί, ςε διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν,ςτθναποκατάςταςθ
τουσ.
Σε περίπτωςθ που κρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ επθρεάηουν τθν
καταλλθλότθτα του και δε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, δθλαδι είναι ουςιϊδεισ, τότε κα ηθτθκεί από τον
Ανάδοχο, θ αποκατάςταςθ των εν λόγω ελαττωμάτων εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν.
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Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, το όχθμα ι ο φορτιςτισ μπορεί
να απορριφκεί.
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα λεωφορεία ι τα παρελκόμενα που απορρίφκθκαν με βάςθ
τουσ ελζγχουσ που διενιργθςε θ πρωτοβάκμια Επιτροπι Ραραλαβισ, υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ των
υλικϊν από δευτεροβάκμια Επιτροπι Ραραλαβισ.
15.2.4.6 Θ παραπομπι κατά τα ανωτζρω γίνεται φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Θ δευτεροβάκμια
Επιτροπι Ραραλαβισ προβαίνει εκ νζου, ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθελζγχουσ και
ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ με τθν ίδια διαδικαςία.
15.2.5 Το αίτθμα για επανεξζταςθ των οχθμάτων ςε δευτεροβάκμια Επιτροπι Ραραλαβισ, υποβάλλεται
από τον Ανάδοχο, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
15.2.6 Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ, βαρφνουν τον Ανάδοχο, εφόςον τα είδθ
απορριφκοφν οριςτικά, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του Αναδόχου
ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά καταλογίηονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και εκπίπτουν από το
ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου, ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
15.2.7 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ Επιτροπζσ Ραραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ,
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο.
15.2.8 Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο36 τθσ παροφςασ.
15.2.9 Τα λεωφορεία και τα παρελκόμενα αυτϊν (για το ΤΜΘΜΑ 4) μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι
εκμετάλλευςθ, μόνο, μετά από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.
15.2.10 Με τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ, ο κίνδυνοσ τθσ Ρρομικειασμεταβιβάηεται
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, πλθν του κινδφνου τθσ Ρρομικειασ για βλάβεσ που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του
Αναδόχου, ο οποίοσ παραμζνει υπεφκυνοσ για αυτζσ μζχρι τθ λιξθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Μετά τθ
λιξθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 692 και 693 του
Αςτικοφ Ελλθνικοφ Κϊδικα και για τυχόν κινδφνουσ που μπορεί να προκφψουν από εςφαλμζνθμελζτθ,
εγγενζσ ελάττωμα, αςτοχία υλικοφ.
16. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
16.1 Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των λεωφορείων ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν οριςτικι
παραλαβι τουσ.
16.2 Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των ςυςςωρευτϊν κίνθςθσ των θλεκτρικϊν λεωφορείων ορίηεται
ςε ζξι (6) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι των λεωφορείων. Ο Ανάδοχοσ κα εγγυάται ότι ςε αυτό το χρονικό
διάςτθμα, θ χωρθτικότθτά τουσ κα είναι, τουλάχιςτον, το ογδόντα τοισ εκατό (80%) αυτισ κατά τθν
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προαναφερκείςα τιμι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςι τουσ.
16.3 Οελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ όλων των φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ ορίηεται ςε ζξι
(6) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.
16.4 Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ, οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, είναι οι εξισ:
α) Διόρκωςθ, επιςκευι, ανακαταςκευι, αποκατάςταςθ ελαττωμάτων, κακοτεχνιϊν, βλαβϊν και
καταςκευαςτικϊν ατελειϊν και ελλείψεων, οχθμάτων και παρελκομζνων που οφείλονται ςτον Ανάδοχο. Τα
ανταλλακτικά, τα υλικά, ο εξοπλιςμόσ και οι εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθ διόρκωςθ των εν λόγω
ελαττωμάτων και των κακοτεχνιϊν µε ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των οχθμάτων κατά τθ
διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα παρζχονται από τον Ανάδοχο, κα αποτελοφν ευκφνθ του και το κόςτοσ
τουσ, ςυµπεριλαµβανοµζνθσ και τθσ δαπάνθσ μεταφοράσ τουσ κα βαρφνει τον ίδιο.
β) Κατά τουσ πρϊτουσ δϊδεκα (12) μινεσ τθσ εμπορικισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει µε
κατάλλθλο προςωπικό ςτουσ Ψορείσ Λειτουργίασ υποςτιριξθ ςε κζματα λειτουργίασ που αφοροφν τα
λεωφορεία και τα παρελκόμενα.
γ) Μετά από εντολι τθσ Διεφκυνςθσ Επίβλεψθσ του φορζα λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε
αντικατάςταςθ και όχι επιςκευι των ςυςτθμάτων, εξαρτθμάτων, εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ που αςτόχθςαν
μζςα ςτο ίδιο ζτοσ, δεν λειτοφργθςαν ι δεν απζδωςαν ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ,
16.4.1. Θ διαδικαςία αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων και βλαβϊν που κα προκφψουν κατά τθ διάρκεια
λειτουργίασ των λεωφορείων και των παρελκομζνων τθν περίοδο του χρόνου εγγφθςθσ κα είναι θ
ακόλουκθ:
α) Θ Ανακζτουςα Αρχι κα εκδίδει ζκκεςθ αςτοχίασ, που ςυνοδεφεται από εντολι εργαςίασ, για τθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ-ελαττϊματοσ, ςτθν οποία καταγράφονται τα ςτοιχεία τθσ βλάβθσ-ελαττϊματοσ,
αναλυτικι περιγραφι του προβλιματοσ, ο τόποσ, ο χρόνοσ, θ εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ/Ψορζα Λειτουργίασ
για τθν αιτία τθσ βλάβθσ-ελαττϊματοσ και οι διορκωτικζσ ενζργειεσ που απαιτοφνται. Θ ζκκεςθ αςτοχίασ κα
υπογράφεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν Εταιρεία/Ψορζα Λειτουργίασ.
β) Ο Ανάδοχοσ μόλισ λάβει τθν εντολι εργαςίασ προβαίνει άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ και παρζχοντασ τα ανταλλακτικά και το προςωπικό που απαιτοφνται, χωρίσ
καμίαοικονομικι πρόςκετθ επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε χϊρουσ που κα κακοριςτοφν και κα
διατεκοφν από τουσ Ψορείσ Λειτουργίασ ςε αμαξοςτάςιά τουσ.
γ) Εάν ο Ανάδοχοσ μετά τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ εντολισ εργαςίασ δεν ανταποκρικεί άμεςα ςτισ
Συμβατικζσ του υποχρεϊςεισ για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν, τότε θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςτισ
απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ για λογαριαςμό και εισ βάροσ του, µε τθν επιφφλαξθ κάκε δικαιϊματόσ
τθσ ςφμφωνα µε τισ προβλζψεισ τθσ Σφμβαςθσ, κατά το άρκρο 30τθσ παροφςθσ.
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επιδιορκϊκθκαν, κατά τθν περίοδο του χρόνου εγγφθςθσ, παρατείνεται ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ αυτϊν κατά 6 μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ του χρόνου εγγφθςθσ τθσ Ρρομικειασ.
16.6 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ όςον αφορά τθν αποτελεςματικι λειτουργία, τθν ικανοποιθτικι
απόδοςθ λειτουργίασ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν κατά τθν περίοδο του
χρόνου εγγφθςθσ. Εάν κατά τθν παραπάνω περίοδο, ο εξοπλιςμόσ, ι οποιοδιποτε εξάρτθμα ι
επιμζρουσςφςτθμα ι το λογιςμικό αςτοχιςει κατ’ επανάλθψθ και δεν λειτουργιςει ι δεν αποδϊςει
ςφμφωνα µε τισ Ρροδιαγραφζσ, θ αςτοχία αυτι κα κεωρθκεί αςτοχία του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι,
θ διόρκωςθ τθσ αςτοχίασ από τον Ανάδοχο, κα περιλαμβάνει αντικατάςταςθ και όχι επιςκευι των
ςυςτθμάτων, εξαρτθμάτων, εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ που αςτόχθςαν μζςα ςτο ίδιο ζτοσ, δελειτοφργθςαν ι
δεν απζδωςαν ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Τα ςχετικά ζξοδα κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.
16.7 Κατά τθν περίοδο τθσ πενταετοφσ εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει και τθν ευκφνθ τθσ προλθπτικισ
(προγραµµατιςµζνθσ) ςυντιρθςθσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του
αντικειμζνου ι αυτοτελϊν τμθμάτων τουςε χϊρουσ που κα κακοριςτοφν και κα διατεκοφν από τουσ Ψορείσ
Λειτουργίασ ςε αμαξοςτάςιά τουσ. Για το διάςτθμα αυτό τα ζξοδα ςυντιρθςθσ κα βαραίνουν τον ίδιο. Για το
υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα των τεςςάρων ετϊν για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ των οχθμάτων τθν ευκφνθ
κα ζχει θ Ανακζτουςα Αρχι/ Ψορζασ Λειτουργίασ και το κόςτοσ τθσ κα βαραίνει τθν ίδια. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ προγραµµατιςµζνθσ ςυντιρθςθσ να παρζχει τισ
υπθρεςίεσ του για τθν βζλτιςτθ ςυντιρθςθ, ςφμφωνα µε τα εγχειρίδια ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και τουσ
εικονογραφθμζνουσ καταλόγουσ υλικϊν που ζχει υποβάλλει.
16.8 Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ όλων των
λεωφορείων, θ αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ που ορίηεται με το άρκρο 23τθσ παροφςασ Ειδικισ
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο
οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ
ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, θ αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ μπορεί να προτείνει
τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθτθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 11 τθσ
παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

17. Ανταλλακτικά
17.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ, για τθ Διακεςιμότθτα, Ρρομικεια και Αποκικευςθ όλων των
απαιτοφμενων Ανταλλακτικϊν Εξαρτθμάτων, Ψκειρόμενων Ανταλλακτικϊν και Αναλϊςιμων Υλικϊν τθσ
Σφμβαςθσ, για όλθ τθν περίοδο εγγφθςθσ.
17.2 Οι Ψορείσ Λειτουργίασ κα παραχωριςουν ςτον Ανάδοχο, ςτο χϊρο των αμαξοςταςίων τθσ Αττικισ και
Θεςςαλονίκθσ, αποκθκευτικό, φυςικό και λογιςτικό, χϊρο, για τθν ενδιάμεςθ αποκικευςθ των παραπάνω
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ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων, μζχρι τθν εγκατάςταςι τουσ, όταν απαιτθκεί, ςε λεωφορεία ι
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παρελκόμενα.

17.3 Ϋσ φκειρόμενο, ορίηεται οποιοδιποτε ανταλλακτικό φκείρεται κατά τθ ςυνικθ χριςθ, μεαποτζλεςμα
να απαιτεί αντικατάςταςθ ςε τακτά διαςτιματα, όπωσ, ενδεικτικά: φίλτρα, τακάκια πζδθσ, ελαςτικά τροχϊν.
17.4 Ϋσ αναλϊςιμο, ορίηεται οποιοδιποτε υλικό απαιτεί αναπλιρωςθ ςετακτάδιαςτιματα, όπωσ,
ενδεικτικά: λάδια, λιπαντικά, ψυκτικά υγρά. Στα αναλϊςιμα δεν περιλαμβάνονται τα καφςιμα.
17.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει
ανταλλακτικά ςτουσ Ψορείσ Λειτουργίασ για τα προςφερόμενα οχιματα και παρελκόμενα για δζκα (10) ζτθ
τουλάχιςτον. Να υποβλθκοφν παράλλθλα και αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ των επί μζρουσ καταςκευαςτϊν των
λεωφορείων.
Ανάδοχοι που παρζχουν τθν δυνατότθτα διάκεςθσ ανταλλακτικϊν πζραν των 10 ετϊν οφείλουν
ναυποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ των επί μζρουσ καταςκευαςτϊν
εξαρτθμάτων για τθν αποδοχι του πρόςκετου χρόνου διάκεςθσ ανταλλακτικϊν.
17.6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να δθλϊςει τθν ζκπτωςθ που παρζχει ςτθν προμικεια των ανωτζρω
ανταλλακτικϊν, ωσ ποςοςτό επί του εκάςτοτε επίςθμου τιμοκαταλόγου λιανικισ.
17.7. Με το φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ οι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν τον επίςθμο
τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν, ςυνοδευόμενο από υπεφκυνθ διλωςι τουσ, με τθν οποία κα δεςμεφονται ωσ
προσ τθν τιρθςθ αυτοφ μζχρισ εκδόςεωσ νζου. Στθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ δε και με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ να δεςμευτεί εγγράφωσ για τθν προςκόμιςθ του ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου, ςε κάκε
περίπτωςθ ανανζωςθσ και τθν τιρθςθ αυτοφ, για όλο το χρονικό διάςτθμα για το οποίο ζχει αναλάβει τθν
υποχρζωςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο τιμοκατάλογοσ ανταλλακτικϊν δεν
υπόκειται ςε αξιολόγθςθ.

18. Εκπαίδευςθ
18.1 Θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου. Θ εκπαίδευςθ πρζπει να ζχει
ολοκλθρωκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ Επιχειρθςιακισ Λειτουργίασ των λεωφορείων.
18.2 Θα παρζχεται κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ, για κάκε τφπο λεωφορείου, από τον ανάδοχο, ςε
είκοςι (20), τουλάχιςτον, επιλεγμζνουσ εκπαιδευτζσ οδθγοφσ (ϊςτε αυτοί ςτθ ςυνζχεια να μποροφν να
εκπαιδεφουν άλλουσ οδθγοφσ (διαδικαςία «trainthetrainer»)), δζκα (10) ςτθν Αττικι και δζκα (10) ςτθ
Θεςςαλονίκθ.
18.3 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των φορζων λειτουργίασ και
εγγυάται τθν ορκι εκτζλεςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εργαςιϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτα
προγράμματα εκπαίδευςθσ κα επιλεγοφν από τουσ φορείσ λειτουργίασ.
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18.4

Πλα τα ζξοδα των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. Εξαιροφνται ζξοδα που
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αφοροφν τουσ Ψορείσ Λειτουργίασ όπωσ αίκουςεσ εκπαίδευςθσ,οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ εκπαίδευςθσ,
μιςκοί εκπαιδευομζνων κλπ).
18.5 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των οδθγϊν του φορζα λειτουργίασ. Το
πρόγραμμα κα τεκεί ςε ιςχφ μετά τθν ζγκριςθ του από το φορζα και το υπό εκπαίδευςθ προςωπικό κα
επιλεγεί από αυτόν.
18.5.1 Το περιεχόμενο, ο χρόνοσ και θ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κα είναι τζτοια ϊςτε το
προςωπικό, που κα εκπαιδευκεί από τον Ανάδοχο, να μπορεί να λειτουργιςει τα οχιματα, ςφμφωνα με
το ςχεδιαςμό, με τθν μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και οικονομία. Οι ελάχιςτοι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ που
πρζπει να επιτευχκοφν από κάκε εκπαιδευόμενο κα οριςτοφν με ςαφινεια από τον Ανάδοχο για κάκε
κζςθ εκπαιδευόμενου:
18.5.2 Πλα τα εγχειρίδια εκπαίδευςθσ κα παραδοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD).
18.5.3 Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τοςχζδιο του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα για ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, που κα

διακζτει τα χρονικά ορόςθμα για τθν υποβολι των πλαιςίων των κφκλων ςπουδϊν. Οι υποβολζσ του
Αναδόχου κα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα προγράμματα και το περιεχόμενο των μακθμάτων, οδθγίεσ
προσ εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευόμενουσ, τα βιογραφικά των εκπαιδευτϊν, οπτικοακουςτικά
βοθκιματα,μακζτεσ, προςομοιωτζσ, γραπτά και πρακτικά τεςτ και διεφκυνςθ των τάξεων.
18.5.4 Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει, επίςθσ, προσ ζγκριςθ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, τα εγχειρίδια εκπαίδευςθσ.
18.5.5 Το πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του κάκε φορζα Λειτουργίασ ι ςε άλλεσ
εγκαταςτάςεισ, όπωσ κα αποφαςίςει ο φορζασ Λειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ και κα
περιλαμβάνει αίκουςα διδαςκαλίασ και εμπράγματθ διδαςκαλία για μια επιλεγμζνθ ομάδα.
18.5.6 Τα μακιματα κα οργανϊνονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε ομάδασ. Σε περίπτωςθ που ο χϊροσ
εκπαίδευςθσ είναι εκτόσ των εγκαταςτάςεων των φορζων λειτουργίασ ι του Αμαξοςταςίου, οΑνάδοχοσ κα
αναλάβει το κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ χϊρου, με τρόπο που να ικανοποιεί τουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ.
18.6 Μζκοδοσ και εξοπλιςμόσ εκπαίδευςθσ
18.6.1

Τα

εκπαιδευτικά

προγράμματα

για

το

προςωπικό

κα

είναι

ςφμφωνα

με

τα

αναγνωριςμζναΕυρωπαϊκά πρότυπα. Θ εκπαίδευςθ κα ςχεδιαςτεί και καπραγματοποιθκεί με τρόπο
κατάλλθλο γιατθν ειδίκευςθ για τθν οποίαπροορίηεται και κα αποτελείται από:
•

Θεωρία και πρακτικι εκτόσ πεδίου (εκτόσ οδοφ)

•

Ρρακτικι και ςυνζχιςθ απόκτθςθσ εμπειρίασ ςτο πεδίο (ςτθν οδό).
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18.6.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δείξει ότι το εκπαιδευμζνο προςωπικό τουΨορζαΛειτουργίασ ζχει επιτφχει
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το ελάχιςτο των ςτόχων που τζκθκαν για κάκε κζςθεκπαιδευόμενου, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα. Αυτό κα
πραγματοποιθκεί με:
•

Θεωρθτικά διαγωνίςματα και ςυςτιματα εκτίμθςθσ

•

Ρρακτικά διαγωνίςματα και αντικειμενικά ςυςτιματα εκτίμθςθσ

•

Εκκζςεισ προόδου

18.6.3 Ο φάκελοσ προόδου του κάκε εκπαιδευόμενου κα ενθμερϊνεται και κα είναι ςτθδιάκεςθ του φορζα
λειτουργίασ ι του εκπροςϊπου του για εξζταςθ, όποτεχρειαςτεί.
Αντίγραφα του φακζλου κάκεεκπαιδευόμενου, που κα δείχνουν τα αποτελζςματα των τεςτ και τισ εκκζςεισ
προόδου, κα αποςτζλλονται ςτο φορζα Λειτουργίασ με τθν ολοκλιρωςθ του κάκε εκπαιδευτικοφ κφκλου.
18.6.4 Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει επαρκείσ ποςότθτεσ πλθροφοριακοφ υλικοφ, για τθν παροχι των βαςικϊν
γνϊςεων ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και αυκεντικό και ενθμερωμζνο υλικό αναφοράσ. Τθν εκπαίδευςθ πρζπει
να αναλάβουν εξειδικευμζνοι επαγγελματίεσ εκπαιδευτζσ και ζμπειροι τεχνικοί. Τα βιογραφικά των
εκπαιδευτϊν κα υποβλθκοφν ζγκαιρα ςτουσ φορείσ λειτουργίασ για ζγκριςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ
εκπαίδευςθσ.
18.6.5 Τα εγχειρίδια και το υπόλοιπο υλικό εκπαίδευςθσ, που κα χρθςιμοποιθκεί από τον Ανάδοχο κατά
τθν εκπαίδευςθ, κα παραδοκεί ςτο φορζα Λειτουργίασ 60 θμζρεσ πριν τθ διεξαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ. Τα
εγχειρίδια κα είναι ακριβι και πλιρθ και με επαγγελματικι ποιότθτα. Τα ωσ άνω ζγγραφα κα παραδοκοφν
ςτα Ελλθνικά και τα Αγγλικά πριν από τθν ζναρξθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ μετάφραςθ κα ζχει επαγγελματικι
ποιότθτα. Τα μακιματα κα γίνουν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Πλο το εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ π.χ.
εκπαιδευτικά βοθκιματα και ςχζδια μακθμάτων, με τθν ολοκλιρωςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κα
αποτελζςουν ιδιοκτθςία του φορζα λειτουργίασ.
18.6.6 Θ κεωρθτικι εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ:
• Τεχνικζσ Αςφαλοφσ - Οικονομικισ Οδιγθςθσ
• Ειςαγωγι ςτον εξοπλιςμό μαηί με τθν ορολογία, τθν αναγνϊριςθ των κυριότερων μερϊν και τθ κζςθ τουσ
ςτο όχθμα.
• Λεπτομερι κεωρία λειτουργίασ (κα περιλαμβάνονται διαγράμματα και ςχιματα).
• Συνικθ φροντίδα, που κα περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα λίπανςθσ, ρυκμίςεισ, κριτιρια επικεϊρθςθσ
ορίων.
• Τρόπο εντοπιςμοφ και επίλυςθσ λειτουργικϊν προβλθμάτων, που παρουςιάηονται κατά το δρομολόγιο, ςε
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και ςε υποβακμιςμζνθ λειτουργία
• Διδαςκαλία για τθ χριςθ όλων των ειδικϊν εργαλείων και διαδικαςιϊν, όπου κα περιλαμβάνονται ο
διαγνωςτικόσ εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό.
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18.6.7 Θ πρακτικι εκπαίδευςθ κα διαρκζςει τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ, ςε επιλεγμζνεσ διαδρομζσ
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λεωφορειακϊν γραμμϊν, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ
των οχθμάτων. Κατά τθν πρακτικι εκπαίδευςθ κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια των άλλων χρθςτϊν
τθσ
οδοφ.

19. Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ και Ροιοτικόσ ζλεγχοσ
19.1 Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ και θ διαςφάλιςθ ποιότθτασ τθσ καταςκευισ και λειτουργίασ των οχθμάτων κακϊσ
και του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που απαρτίηουν τα οχιματα, πραγματοποιείται βάςει των απαιτιςεων
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Συμβατικοφ Αντικειμζνου (Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ).
19.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από
τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προσ ζλεγχο τθν τεκμθρίωςθ (α) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ (ΣΔΡ-Ρ) για
τθ διαδικαςία παραγωγισ και παράδοςθσ λεωφορείων και παρελκόμενων, (και (β) αναλυτικό Ρρόγραμμα
Ροιότθτασ και Ελζγχων – Δοκιμϊν λεωφορείων και παρελκόμενων.
19.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι εντόσ δεκαπζντε (15) εργαςίμων θμερϊν κα επιςτρζψει ςτον Ανάδοχο τισ ωσ άνω
υποβολζσ με τυχόν παρατθριςεισ, τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενςωματϊςει ςτισ
ανακεωρθμζνεσ εκδόςεισ των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ροιότθτασ και του αναλυτικοφΡρογράμματοσ
Ροιότθτασ και Ελζγχων και να τισ υποβάλλει εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
απάντθςθτθσ

Ανακζτουςασ

Αρχισ.

19.4 Κάκε πικανι ανακεϊρθςθ των παραπάνω εγγράφων, κα υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι.
19.5 Οι ζλεγχοι ποιότθτασ και οι δοκιμζσ κα γίνονται με ευκφνθ και με δαπάνεσ του Αναδόχου.
19.6 Οι ςχετικοί κανονιςμοί και τα κριτιρια, που κακορίηονται από τα απαιτοφμενα πρότυπα για τον
εξοπλιςμό, τα υλικά και τθν ποιότθτα εργαςίασ, αναφζρονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και ειδικότερα ςτο
Ραράρτθμα Ι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Στο Ρρόγραμμα Ροιότθτασ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι
απαιτιςεισ αυτϊν των κανονιςμϊν και των κριτθρίων.
19.7 Το ςφνολο των υλικϊν, εξαρτθμάτων και ςυγκροτθμάτων που εμπίπτουν ςτθν Ρεριοχι των Ευρωπαϊκϊν
Οδθγιϊν για λεωφορεία κατθγορίασ Μ3 κλάςθσ Ι και για τα οποία υπάρχει υποχρζωςθ πιςτοποίθςθσπρζπει
υποχρεωτικά να φζρουν πιςτοποίθςθ ECE, θ οποία κα αποδεικνφεται μζςω των κατάλλθλων ςυνοδευτικϊν
εγγράφων.
19.8 Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα όλων των υλικϊν, εξοπλιςμοφ και ςυςτθμάτων που
κα καταςκευάςει ι κα προμθκευτεί, κακϊσ επίςθσ και για τθν ποιότθτα των εκτελοφμενων εργαςιϊν. Για το
λόγο αυτό κα πρζπει να υποβάλει τα εξισ δφο βαςικά προγράμματα:
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19.8.1 Ρρόγραμμα ελζγχου ςτον τόπο καταςκευισ: Το πρόγραμμα ελζγχου ποιότθτασκαι επικεϊρθςθσ κα
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καλφπτει όλουσ τουσ προτεινόμενουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ ςτα εργοςτάςια του Αναδόχου και των
υποπρομθκευτϊν, με αναφορά ςτισ διαδικαςίεσ για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων αυτϊν.
Κατά το ςτάδιο καταςκευισ των λεωφορείων και παρελκόμενων ςτο εξωτερικό, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί
να αποςτείλει επιτροπι από εξειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ τθσ (ζωσ τρία άτομα), για τθ διενζργεια ελζγχων.
Κατά τθ διάρκεια των ελζγχων, ο Ανάδοχοσ οφείλει: α) Να διακζτει τα απαιτοφμενα τεχνικά μζςα και
εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ ανωτζρω επιτροπισ, β) Να ζχει
ςυγκεντρωμζνα τα υλικά ςτθν ίδια πόλθ ι τοποκεςία, άλλωσ, βαρφνεται με τα πρόςκετα ζξοδα του ελζγχου.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν παρατθριςεισ επί των υλικϊν που καταςκευάηονται και απαιτθκεί θ
απόρριψι τουσ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 20τθσ παροφςασ.
19.8.2 Ρρόγραμμα Ελζγχου ςτισ περιοχζσ ευκφνθσ των φορζων λειτουργίασ: Ρρόγραμμαελζγχου ποιότθτασ
που κα πραγματοποιθκεί ςε Αττικι και Θεςςαλονίκθ και κακαλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και διαδικαςίεσ
ελζγχου, επικεϊρθςθσ καιδοκιμϊν, που κακορίηονται από τθ Σφμβαςθ.
19.8.3 Τα προγράμματα ελζγχου ποιότθτασ κα περιλαμβάνουν τα παρακάτω βαςικά ςτοιχεία, τα
οποίαπρζπει να ςυμπλθρϊνονται και να ενθμερϊνονται μεπρόςκετεσ πλθροφορίεσ με τζτοια ςυχνότθτα,
ϊςτε ναπλθροφνται οι απαιτιςεισ ποιότθτασ ωσ ακολοφκωσ:
•

Δείγματα των προτεινόμενων εγγράφων ελζγχου ποιότθτασ, εντφπων δοκιμϊν και εντφπων

αναφορϊν.
•

Κατάλογο υλικϊν και πλιρεισ μεκοδολογίεσ εργαςιϊν που κα ελεγχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι

ςτα διάφορα ςτάδια τθσ καταςκευισ, ςυνοδευόμενα από τισ διαδικαςίεσ ελζγχου, τουσ τφπουσ των
δοκιμϊν

και

τθ

ςυχνότθτά

τουσ.

Κατάλογο των ειδϊν που ζχουν αγοραςτεί και που χρειάηονται ζλεγχο ςτο εργοςτάςιο του προμθκευτι, με τθν
απαιτοφμενθ διαδικαςία ελζγχου ποιότθτασ.
Ρλιρεισ διαδικαςίεσ καταςκευισ, ελζγχου ποιότθτασ κλπ.
19.9 Για τον ζλεγχο ποιότθτασ κα τθροφνται λεπτομερι και ενθμερωμζνα ςτοιχεία, ςε κατάλλθλθ μορφι, για τα
υλικά και τον εξοπλιςμό που ζχουν παραγγελκεί, παραδοκεί, διαπιςτωκεί ελαττωματικά κλπ κατά τθ
διάρκεια των εργαςιϊν. Ρρόςκετα ςτοιχεία κα υποβάλλονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και τα
εγκεκριμζνα προγράμματα ποιότθτασ. Τα ςχζδια του Ανάδοχου και τα ςτοιχεία που κα υποβλθκοφν κα
ςυμφωνοφν με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ των ςυμβατικϊν τευχϊν.
19.10 Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει όλα τα δείγματα που πρόκειται να υποςτοφν δοκιμι και κα εξαςφαλίςει όλεσ τισ
απαραίτθτεσ μεταφορζσ, ϊςτε το πρόγραμμα ελζγχου ποιότθτασ, που εγκρίκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να
μπορζςει να εκτελεςκεί.
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19.11 Το πρόγραμμα ελζγχου ποιότθτασ, το οποίο κα προτακεί από τον Ανάδοχο και κα εγκρικεί από τθν
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Ανακζτουςα Αρχι, κα τθρείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ αν δοκοφν διαφορετικζσ οδθγίεσ
και εγκρίςεισ για ςυγκεκριμζνα κζματα.
19.12 Ο Ανάδοχοσ, χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο προςωπικό, κα εκτελεί όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ, τισ
δοκιμζσ και επικεωριςεισ, τόςο ςτα εργοςτάςια των υποπρομθκευτϊν όςο και επί του τόπου εκτζλεςθσ του
Συμβατικοφ Αντικειμζνου, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι θ Ρρομικεια εκτελείται ςφμφωνα με τισ μελζτεσ και τισ
προδιαγραφζσ και κα παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςυνεχι πρόςβαςθ
προκειμζνου να επικεωροφν τισ εργαςίεσ καταςκευισ και να παρακολουκοφν τισ εκτελοφμενεσ δοκιμζσ.
19.13 Ο Ανάδοχοσ κα ανακοινϊνει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγισ των δοκιμϊν ποιότθτασ κάκε φορά
ϊςτε να δίδεται θ δυνατότθτα να παρευρίςκεται ςε αυτζσ και θ προαναφερόμενθ επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται μετά από τθν ζγγραφθ απάντθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία κα
επιβεβαιϊνει τθν παρουςία του εκπροςϊπου τθσ ι όχι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δοκιμζσ.
19.14 Σε καμία περίπτωςθ, θ τιρθςθ όλων των παραπάνω διαδικαςιϊν δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν
ευκφνθ για τθν καλι ποιότθτα των ενςωματοφμενων υλικϊν και για τθν άρτια, αςφαλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ.
19.15 Πλεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν τισ επικεωριςεισ και τουσ ελζγχουσ, όπωσ εργοςταςιακζσ δοκιμζσ
αποδοχισ, ποιοτικοί ζλεγχοι, επικεωριςεισ ζργου και επικεωριςεισ αςφαλείασ που πραγματοποιοφνται από
τουσ επικεωρθτζσ ι τουσ εντεταλμζνουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ανακζτουςασ Υπθρεςίασ, οι οποίοι κα παραςτοφν
ςτισ δοκιμζσ και επικεωριςεισ, κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν
κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του. Οι δαπάνεσ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ:
•

Δαπάνεσ ταξιδιϊν προσ και από τισ χϊρεσ που διεξάγονται εργαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ που ςυςχετίηονται

με τθν Ρρομικεια.
•

Δαπάνεσ διαμονισ (ςε ξενοδοχεία τεςςάρων αςτζρων) που ςυμπεριλαμβάνουν τα ζξοδαμετακινιςεων

και

γευμάτων.

20. Ρρότυπο Λεωφορείο
20.1 Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςει ζνα πρότυπο λεωφορείο
(δείγμα), ςτο οποίο κα γίνει Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 212 παρ. 6 του Ν.4412/2016. Θ
καταςκευι προτφπου αφορά κάκε είδοσ λεωφορείου ξεχωριςτά (δείγμα ανά είδοσ, υβριδικό, φυςικοφ
αερίου, θλεκτρικό) ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Τα πρότυπα λεωφορεία πρόκειται να
αποτελζςουν μζροσ του αρικμοφ των παραλαμβανόμενων οχθμάτων.
20.2 Θ δαπάνθ καταςκευισ κάκε πρότυπου λεωφορείου βαρφνει τον Ανάδοχο.
20.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι κα αποςτείλει Επιτροπι Ελζγχου Ρροτφπου Λεωφορείου (ΕΕΡΛ) από δφο(2)
εξειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ τθσ για ναδιενεργιςει, ςτισ εγκαταςτάςεισ τουαναδόχου, ποιοτικό ζλεγχο του
παραπάνω λεωφορείου, ζτςι ϊςτε θ καταςκευι του να πλθροί τισ προδιαγραφζσ.
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20.4 Πλα τα ζξοδα μετάβαςθσ και διαμονισ τθσ ΕΕΡΛ βαρφνουν τον Ανάδοχο.

21DIAB000015954 2021-03-12

20.5 Ο Ανάδοχοσ ζχει τισ εξισ υποχρεϊςεισ ωσ προσ τθν υποςτιριξθ τθσ ΕΕΡΛ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ:
i.

Να διακζτει τα απαιτοφμενα τεχνικά μζςα και εργατοτεχνικό προςωπικό, ιδίωσ για μετακίνθςθ,

μετατόπιςθ του προσ ζλεγχο υλικοφ και για κάκε άλλθενζργεια που είναι αναγκαία για τον ζλεγχο.
ii.

Να διακζτει για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ του προσ ζλεγχο υλικοφ όςα τεχνικά μζςα ζχει ςτθν

διάκεςθ του.
iii. Να ζχει ςυγκεντρωμζνα τα υλικά ςτθν ίδια πόλθ ι τοποκεςία, άλλωσ, βαρφνεται με τα πρόςκετα ζξοδα
του ελζγχου.
iv. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ των υλικϊν από τθν Επιτροπι, με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου και τισ
κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τα ζξοδα που κα προκφψουν
από τον απαιτοφμενο ζλεγχο ι ελζγχουσ.
20.6 Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα γίνει, ςε δφο, τουλάχιςτον, ςτάδια, ςφμφωνα με τισ ΤεχνικζσΡροδιαγραφζσ
(Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ), όπωσ παρακάτω:
•

κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αυτοφερόμενθσ καταςκευισ του λεωφορείου, θοποία κα πρζπει να

ζχει ολοκλθρωκεί ςε τρεισ (3) θμερολογιακοφσ μινεσαπό τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, πριν τθ διαδικαςία
τθσ αντιςκωριακισπροςταςίασ, εφόςον αυτι εφαρμόηεται, και βαφισ.
•

με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του λεωφορείου, θ οποία κα πρζπει να ζχειολοκλθρωκεί ςε ζξι

(6) θμερολογιακοφσ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ

ςφμβαςθσ, με δοκιμαςτικι φόρτιςθ (μόνο για τα

θλεκτρικά λεωφορεία), δοκιμαςτικι οδιγθςθ (testdrive) και διεξαγωγι τθσ δοκιμισ τθσ κλιματιςτικισ
εγκατάςταςθσ (ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ).
20.7 Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ, θ ΕΕΡΛ ςυντάςςει και υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα αρχι πρακτικό του
διενεργθκζντοσ ελζγχου. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςε χρονικό διάςτθμα ζωσ επτά (7) θμερολογιακϊν
θμερϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε ςταδίου του ποιοτικοφ ελζγχου του πρότυπου λεωφορείου, κα πρζπει
να υποβάλλει τισ παρατθριςεισ τθσ.
20.8 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκαταςτιςει τισ παραπάνω παρατθριςεισ, ςε μζγιςτο χρόνο ζωσ τριάντα (30)
θμερολογιακϊν θμερϊν.
20.9 Αν διαπιςτωκεί, κατά τον ζλεγχο, ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, θ
ΕΕΡΛ υποχρεοφται να μθν εκδϊςει το πιςτοποιθτικό ελζγχου, αλλά να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι, προκειμζνου να λάβει οδθγίεσ για τισ περαιτζρω ενζργειεσ τθσ.
20.10 Κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ του πρότυπου λεωφορείου, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το
δικαίωμα τθσ διενζργειασ ποιοτικοφ ελζγχου, και ςε οποιοδιποτε άλλο ςτάδιο κρίνει απαραίτθτο, με τθν
αποςτολι ςτο εργοςτάςιο ζωσ δφο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν τθσ, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο
άρκρο 20τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
278

20.11 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα του ελζγχου τθσ καταςκευισ όλων των
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λεωφορείων ςτθ γραμμι παραγωγισ τουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 20τθσ παροφςασ
Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.

21. Απόρριψθ υλικϊν-Αντικατάςταςθ
21.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
παρελκομζνων, είτε κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςτο εξωτερικό είτε μετά τθν παράδοςι τουσ
ςτα αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
21.2 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία πουορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δε μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 50% τουςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ καιυπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν
ο προμθκευτισ δεναντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που τζκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
21.3

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 213 του ν.4412/16.

22. Διοίκθςθ τθσ Σφμβαςθσ και Επίβλεψθ Εργαςιϊν
22.1 Θ διοίκθςθ τθσ Σφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ επίβλεψθ των εργαςιϊν τθσ κακϊσ και θ
παραλαβι τθσ διενεργοφνται από τα γνωμοδοτικά όργανα, τα οποία κα οριςκοφν από τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Συγκεκριμζνα, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ορίςει τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ (ΔΕ) τθσ Σφμβαςθσ
και τισ αρμόδιεσ ΕπιτροπζσΡαραλαβισ Λεωφορείων και Ραρελκόμενων (ΕΡ-ΛΡ). Θ ΔΕ και οι ΕΡ-ΛΡ κα
γνωςτοποιθκοφν εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
22.2 Θ Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ
προςικουςασ εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του
Αναδόχου, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Επιπλζον, κα
γνωμοδοτεί για κάκε κζμα που ανακφπτει από τθ ςφμβαςθ και ιδίωσ επί τυχόν παρατάςεων,
τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ και -τυχόν- ζκπτωςθσ του Αναδόχου. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ δεν αίρει, οφτε μειϊνει τισ νόμιμεσ και ςυμβατικζσ ευκφνεσ τουΑναδόχου. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν
υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσεντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που δίνονται για τθν
άρτια,

πλιρθ,

εμπρόκεςμθ

καιζντεχνθ

υλοποίθςθ

τθσ

Ρρομικειασ.

22.3 Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ Λεωφορείων και Ραρελκομζνων (ΕΡ-ΛΡ) τθσ Σφμβαςθσ κα είναι αρμόδιεσ
για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, από τθν παράδοςθ των
λεωφορείων και παρελκόμενων ςτα αμαξοςτάςια ζωσ και τθν οριςτικι παραλαβι τουσ. Συγκεκριμζνα, κα
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τουσ μακροςκοπικοφσ ελζγχουσ και τισ οριςτικζσ παραλαβζσ, κα ςυντάξουν τααντίςτοιχα πρωτόκολλα κακϊσ
και τα πρωτόκολλα εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, καειςθγθκοφν για τθν ζγκριςι τουσ ι όχι ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι, κακϊσ και για τθναποδζςμευςθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν.
Επιςθμαίνεται ότι οι ΕΡ-ΛΡ μετά τθν παράδοςθ των λεωφορείων και παρελκόμενωνςτα αμαξοςτάςια κα
παρακολουκοφν τισ δοκιμζσ παράλλθλα με τθ ΔιεφκυνςθΕπίβλεψθσ, προκειμζνου να ςυλλζξουν τα ςτοιχεία
που απαιτοφνται για τθ ςφνταξθτων πρωτοκόλλων τθσ.
22.4 Θ Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο τονεπιβλζποντα ι/
και τουσ βοθκοφσ του, οι οποίοι κα παρακολουκοφν τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ.
22.5.1 Οι αρμοδιότθτεσ των ωσ άνω επιβλεπόντων, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, κα είναιοι ακόλουκεσ:
•

Θ ζγκριςθ πλθρωμισ προκαταβολϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ςφμβαςθσ.

•

Θ πιςτι ςυμμόρφωςθ προσ τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ και θ πιςτιεκπλιρωςθ των όρων τθσ

Σφμβαςθσ.
•

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παρακολοφκθςθ των εκτελουμζνων εργαςιϊν ςφμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα τθσ Ρρομικειασ.
•

Θ εγγραφι ςτο Θμερολόγιο Εργαςιϊν, που τθρείται από τον Ανάδοχο,οποιαςδιποτε παρατιρθςθσ

ςχετικισ με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ.
•

Ο ζλεγχοσ των λογαριαςμϊν προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οιτμθματικζσ πλθρωμζσ προσ τον

Ανάδοχο.

22.6 Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι παραλείψει να προβεί ςε ζλεγχο ποιότθτασ των εκτελουμζνων εργαςιϊν ι δεν
μπορζςει να επιςθμάνει οποιοδιποτε ελάττωμα ςτισ εργαςίεσ, αυτό δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ οφτε κα εμποδίςει τθν Ανακζτουςα Αρχι να απαιτιςει τθ διόρκωςθ τθσ
ελαττωματικισ εργαςίασ ι τθν απόρριψθ αυτισ.
22.7 Τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ κα κοινοποιοφνται από τον εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του Αναδόχου ςτθ
Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ με επιςτολι και αντιςτρόφωσ. Κάκε επιςτολι κα αποςτζλλεται ςτθ διεφκυνςθ του
ςυμβαλλόμενου μζρουσ που αναγράφεται ςτθ Σφμβαςθ. Θμερομθνία λιψθσ εγγράφου από πλευράσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κα κεωρείται θ θμερομθνία παραλαβισ από τθν Υπθρεςία Ρρωτοκόλλουτθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ τθσ ςχετικισ επιςτολισ, θ οποία κα επιβεβαιϊνεται από τθν αντίςτοιχθ ςφραγίδα
πρωτοκόλλου που κα τίκεται ςτθν επιςτολι. Οδθγίεσ για τον τφπο των επιςτολϊν κα δοκοφν ςτον Ανάδοχο
μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
22.8 Το γεγονόσ ότι θ Ανακζτουςα Αρχι επιβλζπει τισ εργαςίεσ, κατ’ ουδζνα τρόπο απαλλάςςει τον Ανάδοχο
από κάκε ευκφνθ που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, οφτε
ςυνεπάγεται ότι υπάρχει ςχζςθ πρόςτθςθσ με αυτόν ι τουσ υπεργολάβουσ του.
280
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23. Ρροςωπικό του Αναδόχου - Διευκυντισ «Σφμβαςθσ»

23.1 Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τον αντίκλθτο του,
τθ διεφκυνςθ των γραφείων του ςτθν Αττικι, κακϊσ και το εντεταλμζνο προςωπικό του που κα βρίςκεται ςε
αυτά.
Το αργότερο εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, κα αναλάβει
τα κακικοντα του ο Διευκυντισ τθσ «Σφμβαςθσ», ο οποίοσ κα είναι ΔιπλωματοφχοσΜθχανικόσδεκαετοφσ
τουλάχιςτον εμπειρίασ ςτο αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ. Θα οριςτοφν, επίςθσ, δφο Υπεφκυνοι του Αναδόχου,
ζνασ ςτθν Αττικι και ζνασ ςτθ Θεςςαλονίκθ, οι οποίοι απαιτείται να είναι Διπλωματοφχοι Μθχανικοί
πενταετοφσ τουλάχιςτον εμπειρίασ και κα παρακολουκιςουν τθνεκτζλεςθ των δοκιμϊν και τθ κζςθ ςε
λειτουργία των οχθμάτων και ο οποίοι πρζπει να αναλάβουν τα κακικοντά τουσ κατά τθν θμερομθνία
παράδοςθσ του πρϊτου οχιματοσ, ςε κάκε πόλθ.
23.2 Ο διοριςμόσ των τριϊν ανωτζρω προςϊπων κα γνωςτοποιείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχικαι κα
εγκρίνεται από τθν Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ. Ο Διευκυντισ τθσ Σφμβαςθσ» καιο Υπεφκυνοσ του Αναδόχου ςτθν
Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ κα είναι πλιρωσεξουςιοδοτθμζνοι με ςυμβολαιογραφικόπλθρεξοφςιο να
εκπροςωποφν τον Ανάδοχο ςε τεχνικά κζματα. Στο ίδιο ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιοκα ςυμπεριλθφκεί
και διλωςθ των προςϊπωναυτϊν, με τθν οποία να αποδζχονταιτοδιοριςμό τουσ και τισ ευκφνεσ τουσ.
Ο Διευκυντισ τθσ «Σφμβαςθσ» και οι Υπεφκυνοι του Αναδόχου ςτθν Αττικι και ςτθΘεςςαλονίκθ είναι
υπεφκυνοι, ςε κάκε πόλθ, για τθν ζντεχνθ, άρτια και αςφαλιεκτζλεςθ των εργαςιϊν και για τθν λιψθ και
εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρωνπροςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και κάκε τρίτου, κατά τθν
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ, ζναντι πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςε ζργα και καταςκευζστρίτων. Επίςθσ
είναι υπεφκυνοι των δοκιμϊν και τθσ κζςθσ ςε λειτουργία τωνοχθμάτων.
23.3 θτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τισ πράξεισκαι
παραλείψεισ του Διευκυντι τθσ Σφμβαςθσ ι του Υπεφκυνου ςτθν Αττικιι ςτθ Θεςςαλονίκθ. Τα ανωτζρω
πρόςωπα κα διοριςκοφν για όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςισ τουσ κα πρζπει
να υπάρχει ρθτι ζγγραφθζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
23.4 Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατά τθν απόλυτθ, αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, να μθν δίνει τθν ζγκριςιτθσ,
για τα ανωτζρω πρόςωπα, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωριςει, ότι αυτοίδεν είναι κάτοχοι των
απαραίτθτων προςόντων και πείρασ ι δεν είναι κατάλλθλοιγια τθν παραπάνω κζςθ.
23.5 Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθναπομάκρυνςθ
οποιουδιποτε ατόμου από το προςωπικό του, το οποίο κρίνειακατάλλθλο για τθν αςφαλι και
ζντεχνθ καταςκευι, κζςθ ςε λειτουργία καιπαρακολοφκθςθ δοκιμϊν, των οχθμάτων, κακϊσκαι εξαιτίασ
ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ προσ το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των Ψορζων Λειτουργίασ ι
τρίτουσ.
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23.6 Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, o Ανάδοχοσ οφείλει εντόσ των επόμενων δζκα (10) θμερϊν από
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τθνγνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να προτείνει άλλοπρόςωπο.
23.7 θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των προαναφερκζντων προςϊπων του Αναδόχου ςεκαμία
περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο οποίοσ
παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρουυπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
24. Υπεργολάβοι/ Ρρομθκευτζσ
24.1 Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ υπεργολαβίασ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, μετά τθν ανάκεςι τθσ, ο Ανάδοχοσ
οφείλει να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχείαεπικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, πριν τθνζναρξθ των εργαςιϊν από αυτοφσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα
επαλθκεφςει τθ μθςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπο του υπεργολάβου, ςφμφωνα μετα
άρκρα 73 και 74 του Ν.4412/16. Για το λόγο αυτό, οι υπεργολάβοι, πουπαρουςιάηονται μετά τθν ανάκεςθ
τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικάκαι λοιπά ςχετικά δικαιολογθτικά. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι
προβλζψεισ του άρκρου336 του Ν.4412/16.
24.2 Θ ανάκεςθ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, δεναπαλλάςςει κατ’
ουδζνα τρόπο τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ ι τισ υποχρεϊςεισ τουοφτε δθμιουργεί οποιαδιποτε ςχζςθ
μεταξφ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και τωνυπεργολάβων.
24.3 Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ' ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ από τονυπεργολάβοτων
όρων και απαιτιςεων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και δεν απαλλάςςεταιτωνευκυνϊν και εγγυιςεϊν του για
κάκε τμιμα των εργαςιϊν πουεκτελείται από τον υπεργολάβο.
24.4 Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να ανακζςει ςε υπεργολάβουσςυμβάςεισ που
αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεγαλφτερο του (πενιντα τοισ εκατό)50% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ.

25. Ρλθροφοριακό Υλικό Καταςκευισ-Συντιρθςθσ-Επιςκευισ-Χειριςμοφ
25.1 Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει, ςτουσ Ψορείσ Λειτουργίασ το πλθροφοριακό Υλικό ΚαταςκευισΣυντιρθςθσ-Επιςκευισ-Ωειριςμοφ

των

οχθμάτων

και

κα

παράςχει πρόςβαςθ ςτθν Θλεκτρονικι

Ρλατφόρμα ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των Ψορζων Λειτουργίασ, με τθν πρϊτθ τμθματικι
παράδοςθ των λεωφορείων τθσ προμικειασ, ςε κάκε πόλθ, ςφμφωνα με το Εγκεκριμζνο Ωρονοδιάγραμμα.
25.2

Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτουσ Ψορείσ Λειτουργίασ τοΥλικό Καταςκευισ-Συντιρθςθσ-Επιςκευισ-

Ωειριςμοφ των φορτιςτϊν, με τθν πρϊτθτμθματικι παράδοςθ των φορτιςτϊν τθσ προμικειασ, ςε κάκε πόλθ,
ςφμφωνα μετο Εγκεκριμζνο Ωρονοδιάγραμμα.
25.3 Για τθν ζκδοςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ των λεωφορείων και τωνφορτιςτϊν απαιτείται
θ παράδοςθ όλων των παραπάνω, ςφμφωνα με το Τεφχοσ τωνΤεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Ι τθσ
Διακιρυξθσ).
26. Εξοπλιςμόσ Συντιρθςθσ – Επιςκευισ Οχθμάτων
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Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει, ςτα αμαξοςτάςια των Ψορζων Λειτουργίασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ,

21DIAB000015954 2021-03-12

όλα τα ειδικά εργαλεία και το διαγνωςτικό εξοπλιςμό, που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν εμπειρία του για τθ
ςυντιρθςθ, επιςκευι, ανίχνευςθ και αποκατάςταςθ προβλθμάτων, λειτουργικζσ δοκιμζσ και ρυκμίςεισ
όλων των ςυςτθμάτων και του εξοπλιςμοφ των λεωφορείων και των φορτιςτϊν.
Πλαταειδικάεργαλείακαιοδιαγνωςτικόσεξοπλιςμόσκαπρζπειναπαραδοκοφν,για
τθνΑττικικαιτθΘεςςαλονίκθ,μετθνάφιξθτουπρϊτουοχιματοσκάκετφπου,ςτα Αμαξοςτάςια των Ψορζων
Λειτουργίασ κάκεπόλθσ.
Πλα τα ειδικά εργαλεία και ο διαγνωςτικόσ εξοπλιςμόσ κα προςφερκοφν με τθν τεκμθρίωςθ που ακολουκεί,
όπωσ εφαρμόηεται, ςε κάκε περίπτωςθ: (i) Οδθγίεσ Ωειριςτι, (ii)Εγχειρίδια Συντιρθςθσ, φκμιςθσ,
Λειτουργίασ και Γενικϊνεπιςκευϊν,(iii) Εικονογραφθμζνοι Κατάλογοι Ανταλλακτικϊν, (iv) Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ, (v) Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, (vi) Ψφλλα ςτοιχείων και δεδομζνων.
Θ τεκμθρίωςθ που αναφζρκθκε κα παραδοκεί ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, CD-ROM. Το ςφνολο
τθσ τεκμθρίωςθσ ςτθν τελικι τθσ μορφι κα παραδοκεί, ςε τζςςερα (4) αντίγραφα, ςτα Ελλθνικά και τζςςερα
(4) ςτα Αγγλικά, δφο (2) αντίγραφα, ςε κάκε γλϊςςα, για τθν Αττικι και τθΘεςςαλονίκθ.
27. Ρρακτικι Δοκιμι Οχθμάτων και Ραρελκόμενων
27.1

Ρρακτικι Δοκιμι Λεωφορείων:

27.1.1 Τα λεωφορεία, μετά τθν τοποκζτθςθ των πινακίδων του οχιματοσ, και πριν τθνοριςτικι παραλαβι
τουσ, κα υποβάλλονται ςε πρακτικι δοκιμαςία.
27.1.2

Ρροκειμζνου να επιβεβαιωκοφν οι ςυνολικζσ επιδόςεισ τωνοχθμάτων,δειγματολθπτικά, το 15% του

ςυνολικοφ αρικμοφ των λεωφορείων κάκε τμθματικισπαράδοςθσ, ςτρογγυλοποιοφμενο, ςε αρικμό, ςτον
αμζςωσ επόμενο ακζραιο,κα υποβλθκοφν ςε δοκιμζσ Ρροςομοίωςθσ Επιχειρθςιακισ Λειτουργίασ για μία
περίοδο τριάντα (30) ςυνεχϊν θμερολογιακϊν θμερϊν ι 5.000 km, όποιο παρζλκει πρϊτο, επί 18 ϊρεσ τθν
θμζρα. Κάκε όχθμα καφορτϊνεται με φορτίο προςομοίωςθσ, ίςο με το 50% του αρικμοφ των
ςυνολικϊν επιβατϊν του λεωφορείου, και κα εκτελεί δρομολόγια, ςεεπιλεγμζνεσ διαδρομζσ, που κα ορίςει
θ Ανακζτουςα Αρχι, ςτθν Αττικι και ςτθΘεςςαλονίκθ. Θα λειτουργοφν όλα τα ςυςτιματα. Θα ηθτθκεί από
το όχθμα νακάνει ςτάςεισ και να ανοιγοκλείνει τισ κφρεσ ειςόδου επιβατϊν ςε κάκε ςτάςθ.
Αυτι θ δοκιμι κα χρθςιμοποιθκεί επίςθσ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφοδιγθςθσ του φορζα
λειτουργίασ.
27.1.3

Κατά

τθ

διάρκεια

τθσ

δοκιμισ

Ρροςομοίωςθσ

Επιχειρθςιακισ

Λειτουργίασ,

κα

παρακολουκοφνται κρίςιμεσ παράμετροι, όπωσ π.χ. θ κερμοκραςία τουκινθτιρα και κα ελζγχονται τα
ςυςτιματα του λεωφορείου, όπωσ π.χ. αυτά τθσ πζδθςθσ και του κλιματιςμοφ.
27.2

Ρρακτικι Δοκιμαςία Φορτιςτϊν

Οι φορτιςτζσ, πριν τθν οριςτικι παραλαβι τουσ, προκειμζνου να επιβεβαιωκοφν οιεπιδόςεισ τουσ, κα
υποβάλλονται ςε πρακτικι δοκιμαςία, όπωσ παρακάτω:
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Πλοι οι ςτακεροί φορτιςτζσ αργισ φόρτιςθσ, τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ τμθματικισ παράδοςθσ, κα
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χρθςιμοποιθκοφν για τθν φόρτιςθ των Θλεκτρικϊν Λεωφορείων, κατά τθ χρονικά, πρϊτθ και δεφτερθ
περίοδο των τριάντα (30) θμερϊν, αντίςτοιχα, τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ των οχθμάτων, τουλάχιςτον για
δφο (2) πλιρεισ κφκλουσ φόρτιςθσ των οχθμάτων.
27.3.

Για τθν εργαςία αυτι, ο Ανάδοχοσ κα εκπονιςει χρονοδιαγράμματα και προγράμματα των

απαιτοφμενων διαδικαςιϊν. Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ των δοκιμϊν και τθσ κζςθσ ςε λειτουργία κα τίκενται
ςε γνϊςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ πριν από τθν ζναρξι τουσ. Θ διαδικαςία δοκιμϊν των λεωφορείων και των
φορτιςτϊν κα πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
27.4 Το κόςτοσ τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ των λεωφορείων και των φορτιςτϊν, ςφμφωνα μετο νόμο,
επιβαρφνει τον Ανάδοχο.
27.4.1 Θ παροχι ιςχφοσ, που απαιτείται για τθν πρακτικι δοκιμαςία των λεωφορείων και των φορτιςτϊν των
θλεκτρικϊν λεωφορείων, κα γίνει με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των Ψορζων Λειτουργίασ. Θ
δαπάνθ τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ των οχθμάτων και των
φορτιςτϊν κα βαρφνει τον Ανάδοχο.
27.4.2.Το κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, κα υπολογιςτεί με τθν τιμι
kWh, που καταβάλλει ο αντίςτοιχοσ Ψορζασ Λειτουργίασ, ςτον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν
οποίο ο Ψορζασ προμθκεφεται θλεκτρικό ρεφμα.

28. Ευκφνεσ του Αναδόχου
28.1 O Ανάδοχοσ πρζπει να υλοποιιςει το ςφνολο του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
των Συμβατικϊν Τευχϊν. O Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για:
•

τθν πλθρότθτα, ποιότθτα, αντοχι, απόδοςθ και καλι λειτουργία των οχθμάτων και των

φορτιςτϊν των θλεκτρικϊν λεωφορείων, κακϊσ και για τον εξοπλιςμό και τα υλικά που τα απαρτίηουν
•

τθν άρτια και ζντεχνθ υλοποίθςθ του ςυνόλου του Συμβατικοφ Αντικειμζνου.

28.2 Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ γιαοποιαδιποτε ηθμιά,
απϊλεια ι φκορά που κα προκλθκεί ςε εξοπλιςμό, υλικά καιεργαςία που ςχετίηεται με τθν προμικεια.
28.3 Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, αςτικά και ποινικά, ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ υγείασ ι/και
κανάτου των προςϊπων που απαςχολοφνται μεοποιονδιποτε τρόπο ςτθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ, ι ηθμία
που κα προκλθκεί ςε οποιοδιποτε τόπο που αςκεί δραςτθριότθτα ςχετικι με τθν εκτελοφμενθ Ρρομικεια.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα αςφαλείασ για τθν αποτροπι τζτοιων
γεγονότων.
28.4 Ο Ανάδοχοσ είναι εξ' ολοκλιρου ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τισ μελζτεσ που ζχειεκπονιςει, τθν επιλογι
του εξοπλιςμοφ, των υλικϊν και των ςυςτθμάτων και τθνορκι αξιοποίθςθ αυτϊν για τθν εν γζνει
πραγμάτωςθ του Αντικειμζνου, ςφμφωναμε τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ.
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28.5 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ περάτωςθσ τθσ Ρρομικειασκαι είναι υποχρεωμζνοσ
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ναεκτελζςει το ςφνολο των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τον ςκοπό αυτό, τθρϊντασ τοΕγκεκριμζνο
Ωρονοδιάγραμμα.
28.6

Ο

Ανάδοχοσ

παραμζνει

αποκλειςτικά

υπεφκυνοσ

για

τθν

τιρθςθ

από

τουσ

Υπεργολάβουσ του των όρων και απαιτιςεων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και για τθνςχζςθ του με αυτοφσ.
28.7 Δεν υπάρχει ςχζςθ πρόςτθςθσ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου, του Ρροςωπικοφ αυτοφ ι των
Υπεργολάβων του.
28.8 Αν θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεωκεί να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ γιαλόγουσ οφειλόμενουσ
ςτισ ανωτζρω αιτίεσ, το ποςό κα παρακρατείται από το λαβείνι τισ εγγυιςεισ του Αναδόχου.
28.9 Σε περίπτωςθ που υλικά, εξοπλιςμόσ, ςυςτιματα ι τρόποι εργαςίασ ι λογιςμικό ιοτιδιποτε άλλο
χρθςιμοποιθκεί για τθν πραγματοποίθςθ του Αντικειμζνου,καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, θ
άδεια και τα ζξοδα απόκτθςθσ τωνδικαιωμάτων για τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο.

29. Αςφαλίςεισ
29.1

O Ανάδοχοσ, χωρίσ να περιορίηονται οι ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ

ςφμβαςθ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, οφείλει να αςφαλίςει το προςωπικό το οποίο κα απαςχολθκεί ςτθ
ςφμβαςθ, τα υλικά, τθν ίδια τθν προμικεια κακϊσ και τθν αςτικι ευκφνθ, που πικανόν να προκφψει εξ
αιτίασ ι εξ αφορμισ τθσ ςφμβαςθσ, µε δικι του επιμζλεια και δαπάνεσ, µε βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία
και όςα προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο.
Ανακζτουςα Αρχι & Ψορείσ Λειτουργίασ
Για το παρόν άρκρο ςτθν ζννοια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περιλαμβάνονται και οιΨορείσ Λειτουργίασ, οι
κυγατρικζσ τουσ και οι ςχετιηόμενεσ με αυτζσ εταιρίεσ, είτευφίςτανται και λειτουργοφν κατά τθν ζναρξθ
τθσ ςφμβαςθσ, είτε ιδρυκοφν,δθμιουργθκοφν ι αποκτθκοφν ςε οποιοδιποτε μελλοντικό χρόνο κατά τον
οποίο καιςχφει θ παροφςα ςφμβαςθ.
29.2

Αςφαλιςτικι Εταιρεία

Θ αςφαλιςτικι εταιρεία (μία ι περιςςότερεσ) που κα επιλεγεί από τον Ανάδοχο κα πρζπει να είναι ιςχυρι
οικονομικά και φερζγγυα, ϊςτε να παρζχει τα εχζγγυα για τθν παρεχόμενθ αςφαλιςτικι κάλυψθ για
ολόκλθρο το διάςτθμα αςφάλιςθσ. Βαςικό κριτιριο επιλογισ αςφαλιςτικισ εταιρείασ είναι να ζχει
πιςτοποιθκεί από Διεκνι Οίκο Αξιολόγθςθσ και να διατθρεί δείκτθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτον(Α).

Σε περίπτωςθ που ο κίνδυνοσ εκχωρθκεί από τθν αςφαλιςτικι εταιρεία με προαιρετικι ανταςφάλιςθ,

είτε μερικϊσ, ι ολικϊσ, τότε το ανωτζρω αναφερόμενο κριτιριο επιλογισ ιςχφει και για τθν ανταςφαλιςτικι
εταιρεία.
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29.3

Αςφάλιςθ Ρροςωπικοφ

21DIAB000015954 2021-03-12

α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλίςει ςτον ΕΨΚΑ (Ν. 4387/2016 τ.ΙΚΑΕΤΑΜ) και τα λοιπά
αςφαλιςτικά ταμεία ι οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ όλο το προςωπικό που κα απαςχολεί
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ ςτθν Ελλάδα, ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ανάλογα με τθ ειδικότθτα και
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ΕΨΚΑ (Ν. 4387/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ι των λοιπϊν αςφαλιςτικϊνταμείων ι
οργανιςμϊν και ςε αντίςτοιχουσ κφριουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ άλλων χωρϊν, προςωπικό που
δενυπάγεται ςτισ διατάξεισ περί ΕΨΚΑ (Ν. 4387/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
γ) Το περιεχόμενο των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων κα είναι υποχρεωτικά ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο
παρόν άρκρο.
29.4

Αςφάλιςθ Ρρομικειασ

α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει τθν Ρρομικεια

κατά το

ςτάδιο τθσ μεταφοράσ των

παρελκομζνων (φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ ), και των λεωφορείων μόνον εφόςον τα τελευταία
μεταφζρονται ωσ εμπορεφματα. Θ αςφάλιςθ κα ξεκινάει από τθ χϊρα ι τον τόπο καταςκευισ μζχρι τθν
προςκόμιςι τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ
(WAREHOUSETOWAREHOUSE), περιλαμβανομζνθσ και τθσ παραμονισ τουσ ςε τελωνειακοφσ χϊρουσ ι ςε
άλλεσ αποκικεσ INTRANSIT του τόπου προοριςμοφ, για ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν άφιξθ τουσ.
Στο αςφαλιςτιριο κα ιςχφει θ ριτρα Α’ (InstituteCargoClausesA - ALLRISK), ςυµπεριλαµβανοµζνων των
ρθτρϊν Ρολζμου (InstituteWarClausesCargo) και Απεργιϊν (InstituteStrikesClausesCargo) , επιςθμαίνοντασ
ότι κα καλφπτονται και τυχόν μεταφορτϊςεισ. Το ςχετικό πρωτότυπο αςφαλιςτιριο κα πρζπει να
προςκομιςκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν πρϊτθ φόρτωςθ.
β) Από τθν προςκόμιςθ του πρϊτου λεωφορείου ι των πρϊτων παρελκομζνων ι ανταλλακτικϊν (τμθματικι
προςκόμιςθ ι μθ) ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι ςε αποκικεσ που κα υποδεικνφει
Ανακζτουςα Αρχι ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ και μζχρι τθ ςφνταξθ παραλαβισ πρωτοκόλλου
οριςτικισ παραλαβισ, απαιτείται Αςφάλιςθ Υλικϊν Ηθμιϊν τθσ ίδιασ τθσ Ρρομικειασ για καλφψεισ
πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, φυςικϊν φαινομζνων, ςειςμοφ, κακίηθςθσ, τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, ςτάςεων και
πολιτικϊν ταραχϊν.
Στθν περίπτωςθ που τα λεωφορεία, τα παρελκόμενα ι τα ανταλλακτικά προςκομιςτοφν ςε αποκικεσ
ιδιοκτθςίασ τρίτων κακ’ υπόδειξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να ηθτάει από τον
ιδιοκτιτθ του αποκθκευτικοφ χϊρου βεβαίωςθ αςφάλιςθσ με κατ’ ελάχιςτο πλαίςιο καλφψεων τισ
απαιτοφμενεσ
ςτο παρόν (30.3β).
Θ βεβαίωςι αςφάλιςθσ κα αποςτζλλεται και ςτθν Ανακζτουςα Αρχι δφο (2) µινεσ πριν τθν μεταφορά των
οχθμάτων/παρελκομζνων ι τθν προςκόµιςθ αυτϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ, αντίςτοιχα. Αντικείμενο αςφάλιςθσ
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κα είναι θ ςυνολικι αξία του Συμβατικοφ αντικειμζνου ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν ςυμπλθρωμάτων
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τθσ Σφμβαςθσ.

29.5

Αςφάλιςθ

Αςτικισ

Ευκφνθσ

από

τθν

προςκόμιςθ

του

πρϊτου

απαιτοφμενουλεωφορείου/παρελκομζνου ςτισ εγκαταςτάςεισ των Ψορζων Λειτουργίασ μζχρι τθ λιξθ τθσ
περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ:
α) Αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ αυτισ είναι θ κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου ζναντι τρίτων και θ
αςφαλιςτικι εταιρεία υποχρεοφται να καταβάλει αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για: ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι
οδφνθ ι θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςεπράγματα ακίνθτα ι κινθτά που προξενοφνται κατά τθ διάρκεια
και εξαιτίασ όλωντων εργαςιϊν, δοκιμϊν και κζςθσ ςε λειτουργία, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ
ηθμιϊν, και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, που αναλαμβάνει ο Ανάδοχοσ εντόσ ελλθνικισ επικράτειασ και
μζχρι
τθ ςφνταξθ παραλαβισ πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ.
β) Τα όρια αποηθμίωςθσ του ετιςιου αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων (υπό τθν
ζννοια του άρκρου 30.6.β τθσ παροφςθσ) ςυμπεριλαμβάνουν

κετικζσ

και

επακόλουκεσ

αυτϊν

(αποκετικζσ)ηθμίεσ και είναι κατά περιςτατικό τα ακόλουκα:
i)

Για

υλικζσ

ηθμιζσ

ςε

πράγματα

τρίτων

ι

ανεξάρτθτα

από

τον

αρικμό

των

τυχόν

ηθμιωκζντωντρίτων:5.000.000 ΕΥΫ
ii) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων, κατ’ άτομο:1.000.000 ΕΥΫ
γ) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των
πακόντων:5.000.000 ΕΥΫ
δ)Ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν για όλθ τθν ετιςια διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ:10.000.000 ΕΥΫ
i) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικότου ζναντι εργατικϊν
ατυχθμάτων (Employer’sLiability) ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσκατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ όλων των
εργαςιϊν που αναλαμβάνει ο Ανάδοχοσεντόσ ελλθνικισ επικράτειασ και μζχρι τθ ςφνταξθ παραλαβισ
πρωτοκόλλουοριςτικισ παραλαβισ.
Θ διάταξθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό.
Τα όρια αποηθμίωςθσ του ετιςιου αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ΕργοδοτικισΕυκφνθσ είναι κατά περιςτατικό
τα ακόλουκα: Ορίηονται τα όρια αποηθμίωςθσ από τθν αςφάλιςθ, ςε ζνα αυτοτελζσ αςφαλιςτιριο αςτικισ
ευκφνθσ ζναντι τρίτων κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του ζργου, κατά περιςτατικό:

Ρεριςτατικό

Ροςό (Ευρϊ)

(α) Για υλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000
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αποκετικζσ ςε

πράγματα τρίτων,
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ανεξάρτθτα από τον αρικμό των
τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων
(β) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000

τρίτων κατά άτομο και ατφχθμα
(γ) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 1.500.000

τρίτων, μετά από ομαδικό ατφχθμα,
ανεξάρτθτα από τον αρικμό των
πακόντων
(δ)

Ανϊτατο

όριο

ευκφνθσ

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 1.500.000

αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
αςφάλιςθσ

ii )Στο

αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ι ςε ξεχωριςτό αςφαλιςτιριο κα περιλαμβάνεται και θ κάλυψθ

Ευκφνθσ Ρροϊόντοσ / Ρερατωμζνων Εργαςιϊν(ProductLiability / CompletedOperations), με ελάχιςτο όριο
ευκφνθσ το ποςό των€10.000.000 ανά ηθμιογόνο γεγονόσ (μεμονωμζνο όριοκάλυψθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων κετικϊν και επακόλουκων αυτϊν –αποκετικϊν- ηθμιϊν), γιατισ υπθρεςίεσ που
παρζχονται από τον Ρρομθκευτι ςφμφωνα με τθν παροφςαςφμβαςθ και μζχρι τθ ςφνταξθ παραλαβισ
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ.Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ ςχετικζσ
κείμενεσ διατάξεισ περί αδικοπραξίασ και ευκφνθσ παραγωγοφ προϊόντων.

29.6

Υποχρεωτικοί Προι

Στα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι ακόλουκοι όροι:
α) Θ Ανακζτουςα Αρχι οι Ψορείσ Λειτουργίασ οι κυγατρικζσ τουσ και οι ςχετιηόμενεσμε αυτζσ εταιρίεσ, είτε
υφίςτανται και λειτουργοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ,είτε ιδρυκοφν, δθμιουργθκοφν ι αποκτθκοφν
ςε μελλοντικό χρόνο μζχρι τθνοριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
εργαηομζνων καιτων υπαλλιλων τουσ κα κεωροφνται ωσ Συναςφαλιςμζνοι ςε όλα τα αςφαλιςτιρια.
β) Θ Ανακζτουςα Αρχι οι Ψορείσ Λειτουργίασ, οι κυγατρικζσ τουσ και οι ςχετιηόμενεσμε αυτζσ εταιρίεσ, είτε
υφίςτανται και λειτουργοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ,είτε ιδρυκοφν, δθμιουργθκοφν ι αποκτθκοφν ςε
οποιοδιποτε μελλοντικό χρόνοκατά τον οποίο κα ιςχφει θ παροφςα ςφμβαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων
τωνεργαηομζνων και των υπαλλιλων τουσ, κα εμπίπτουν ςτθν ζννοια των «τρίτων» ςεόλα τα αςφαλιςτιρια
Αςτικισ Ευκφνθσ.
γ) Θ αςφαλιςτικι εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγιεγείρεται κατά του
Αναδόχου, τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και του προςωπικοφ τθσ, ςτθνπερίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμία οφείλεται
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ζναντι τρίτων.

δ) Θα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ότι ςτθν ζννοια τθσ λζξθσ «Ανάδοχοσ»περιλαμβάνεται και το πάςθσ
φφςεωσ προςωπικό που απαςχολείται με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ με τον Ανάδοχο για το υπόψθζργο,
κακϊσ επίςθσ και οιΥπεργολάβοι και οι προμθκευτζσ / υποπρομθκευτζσ του αναδόχου.
ε) Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δε δφνανται να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν ιλιξουν χωρίσ τθ γραπτι
ειδοποίθςθ διορίασ εξιντα (60) θμερϊν, με ςυςτθμζνθεπιςτολι από τθν αςφαλιςτικι εταιρεία τόςο προσ
τον Ανάδοχο, όςο και προσ τθνΑνακζτουςα Αρχι.
ςτ) Θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται από κάκε δικαίωμα ανταγωγισ κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
των υπαλλιλων, ςυμβοφλων

και ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τθσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι

ηθμίαπροζρχεται από πράξθ ι παράλειψθ, των προςϊπων αυτϊν.
η) Καλφπτεται θ εκ του άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τουΑναδόχου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (ευκφνθ προςτιςαντοσ).

29.7

Γενικοί Προι Αςφάλιςθσ

Κατά τθν κατάρτιςθ των αςφαλίςεων που κα ςυναφκοφν ςτα πλαίςια του παρόντοσάρκρου ιςχφουν τα
ακόλουκα:
α) Κατά τθ ςφναψθ των εν λόγω αςφαλίςεων ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθτου τισ διατάξεισ των
Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιςμϊν κλπ, που ιςχφουν εκάςτοτεκαι ζχουν εφαρμογι ςτθν Ελλάδα και να
ςυμμορφϊνεται με αυτοφσ.
β) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθσ αςφάλιςθσ ενιςχφ αςφαλιςτθρίων για
όλεσ τισ κατθγορίεσ αςφάλιςθσ και ςφμφωνα με το πλαίςιοαςφάλιςθσ που ορίηεται με το παρόν άρκρο προσ
επιβεβαίωςθ ιςχφοσ τθσ κάλυψθσ.
γ) Τα ανωτζρω αναφερόμενα αςφαλιςτιρια δεν απαλλάςςουν ι περιορίηουν κατάκανζνα τρόπο τισ
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθΣφμβαςθ αλλά και από τθν κείμενθ ςχετικι
νομοκεςία, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια γενικζσ και
ειδικζσεξαιρζςεισ, όρια ευκφνθσ, περιοριςμοφσ, προχποκζςεισ κάλυψθσ, ειδικοφσόρουσκλπ, και ο Ανάδοχοσ
παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθηθμιϊν ςτθν ίδια τθν Ρρομικεια πζραν των
αςφαλιηομζνων κεφαλαίων, αλλά και γιατισ αποηθμιϊςεισ ςυνεπεία απαιτιςεων τρίτων προςϊπων για
Σωματικζσ βλάβεσι/και Υλικζσ ηθμίεσ πζραν των ορίων Ευκφνθσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων.
δ) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να υποβάλλει προσ ζγκριςθ τα αςφαλιςτιρια
ςυμβόλαια ι να ςυμμορφωκεί µε τισ παραπάνω αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που
ςυνομολογιςει κρικοφν ςαν µθ ικανοποιθτικζσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ τελευταία δικαιοφται να
ςυνάψει ςτο όνομα και µε δαπάνεσ του Αναδόχου τα πιο πάνω αςφαλιςτιρια και να παρακρατιςει,
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λάβει ο Ανάδοχοσ είτε µε κατάπτωςθ ανάλογου ποςοφ από τθν εγγυθτικι επιςτολι του καλισ εκτζλεςθσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ανακζτουςα Αρχι κα ενεργεί µε ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του
Αναδόχου εφόςον κα αφορά το ςυμφζρον αυτισ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί
να καταβάλλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, θ Ανακζτουςα Αρχι για να
αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ του ι των αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ
αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του Αναδόχου και να τα παρακρατιςει από λαβείν του, ςφμφωνα µε τα
προθγοφμενα.

30. Υγεία και Αςφάλεια
30.1 Ο Ανάδοχοσ, με τθν παροφςα Σφμβαςθ, κακίςταται αποκλειςτικά αρμόδιοσ και υπεφκυνοσ λιψθσ
όλων των μζτρων πρόλθψθσ και προςταςίασ τόςο του προςωπικοφ του, όςο και του προςωπικοφ τυχόν
υπεργολάβων, του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των Ψορζων Λειτουργίασ και τρίτων (υπό τθν
ζννοια του όρου του άρκρου 29.6.β τθσ παροφςασ), για κάκε ςυμβάν (ςε πρόςωπο ι/και περιουςία), που κα
λαμβάνει χϊρα ςτουσ χϊρουσ ςτθν Ελλάδα, που αυτόσ αςκεί δραςτθριότθτεσ, ακόμα και εάν εφάρμοςε τισ
εγκεκριμζνεσ από τθνΑνακζτουςα Αρχι προδιαγραφζσ, δεδομζνου ότι αυτζσ δεν απαγορεφουν ςτον
Ανάδοχο να λαμβάνει και οποιοδιποτε πρόςκετο μζτροαπαιτείται κατά τθν κρίςθ του.
30.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί όλεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ που υλοποιοφνται/
γίνονται επί Ελλθνικοφ εδάφουσ, ιτοι παράδοςθ ςτο Αμαξοςτάςιο (εκφόρτωςθ/ φόρτωςθ/ μεταφορά),
πρακτικι δοκιμαςία,εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ περί υγείασ και αςφαλείασ που προβλζπονται από τθν
ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.
Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ςχετικισ νομοκεςίασ αςφαλείασ τθσ Ελλθνικισ ι τθσ ΕΕ, υποχρεοφται να εφαρμόςει
ςυναφείσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κϊδικεσ κακϊσ και τθν επικρατοφςα καλι πρακτικι ςε άλλα
Ευρωπαϊκά κράτθ.
30.3Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει, τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των
ανωτζρω εργαςιϊν επί Ελλθνικοφ εδάφουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εισ διπλοφν πρόγραμμα υγείασ
καιαςφάλειασ.
30.3.1 Το πρόγραμμα υγείασ και αςφαλείασ κα αφορά ςτισ εργαςίεσ μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι των
λεωφορείων και παρελκόμενων αυτϊν.
Το πρόγραμμα αυτό του Αναδόχου κα είναι λεπτομερζσ, τόςο ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ όςο και ωσ προσ τα
μζτρα που κα λάβει για τθν υγεία και αςφάλεια του προςωπικοφ του, του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και των Ψορζων Λειτουργίασ και τρίτων.
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κανονιςμοφσ των φορζων και κα ελεγχκεί, κα εγκρικεί ι επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο με παρατθριςεισ
εντόσδεκατεςςάρων (14) θμερολογιακϊν θμερϊν.
30.3.3 Στθν περίπτωςθ που επιςτραφεί με παρατθριςεισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ επτά (7)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ των ςχολίων τθσ Ανακζτουςασ

Αρχισ,

να

επανυποβάλειγια ζγκριςθ το πρόγραμμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ςτθ ςυνεχεία κα πρζπει να το
επανεξετάςει εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιψθ του.
30.4Καμία εργαςία επί Ελλθνικοφ εδάφουσ δε κα εκτελεςτεί εάν δεν ζχει πρϊτα εγκρικείαπό τθν
Ανακζτουςα Αρχι το πρόγραμμα υγείασ και αςφάλειασ.
30.5Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο καιςυμπεριλαμβάνονται ςτθν
Ρροςφορά του.

31. Τιρθςθ Νόμων, Αςτυνομικϊν Διατάξεων - Ζκδοςθ Αδειϊν
31.1 Ο Ανάδοχοσ, ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και δοκιμϊν τθσ Ρρομικειασ, υποχρεοφται να
ςυμμορφϊνεται προσ τουσ νόμουσ του κράτουσ, όπου εκτελοφνται οι εργαςίεσ, τα διατάγματα και τουσ
κανονιςμοφσ, τισ αςτυνομικζσ διατάξεισ ι διαταγζσ, κακϊσ και προσ τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ οποιαςδιποτε
δθμόςιασ,δθμοτικισ ι άλλθσ αρχισ, που κα αναφζρονται και κα ζχουν εφαρμογι κατά οποιονδιποτε τρόπο
ςτον Ανάδοχο και ςτισ εργαςίεσ του ςχετικά με τθν πρόοδο και περάτωςθ τθσ προμικειασ.
31.2 Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ να τθρεί τουσ νόμουσ κλπ, υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν και τα ζγγραφα των διαφόρων αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ
κλπ.
31.3 Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, ςτθν ζκδοςθ κάκε άδειασ που
προβλζπεται από τουσ ανωτζρω νόμουσ, διατάγματα κλπ και απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του.
Ρριν από κάκε αίτθμα του Αναδόχου για τθν προαναφερόμενθ άδεια, κα ενθμερϊνεται θ Ανακζτουςα Αρχι
προκειμζνου να λθφκεί θ ςυγκατάκεςθ και θ ςυνθγορία χοριγθςισ τθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ςυνδράμει
και υποςτθρίξει τον Ανάδοχο ςτθ λιψθ των αναγκαίων αδειϊν χωρίσ να είναι υπεφκυνθ για οποιαδιποτε
κακυςτζρθςθ.

32. Ειςαγωγι - Μεταφορά
32.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ειςαγωγισ των οχθμάτων και των
παρελκόμενων αυτϊν ςτθν Ελλάδα, θ οποία κα είναι ςτο όνομά του, κακϊσ και για τθν απόκτθςθ
οποιωνδιποτε άλλων ςχετικϊν αδειϊν, εγκρίςεων κλπ, που απαιτοφνται από τισ εκνικζσ αρχζσ. Θ
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καιεπιτυχι ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν και απαιτιςεων.
32.2 Οι δαπάνεσ ειςαγωγισ όλων των οχθμάτων, κακϊσ και των φορτιςτϊν των Θλεκτρικϊνλεωφορείων
ςτθν Ελλάδα κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.
32.3 Επιςθμαίνεται ότι, δεν επιτρζπεται θ μεταφόρτωςθ ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ ιλιμάνια, χωρίσ τθ
ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. Εφόςον το μεταφορικόμζςο είναι πλοίο, υπόκειται ςτουσ όρουσ και
ςυμφωνίεσ των αντίςτοιχων ClassificationClauses.
32.4 Με τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ, θ ειςαγωγι των οχθμάτων και των φορτιςτϊντων Θλεκτρικϊν
λεωφορείων ςτθν Ελλάδα δφναται να πραγματοποιθκεί από τονΑνάδοχο, επ’ ονόματι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οιδαπάνεσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.
32.5 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ μεταφορά των οχθμάτων και των παρελκόμενωναπό το Εργοςτάςιο
Καταςκευισ τουσ και τθν παράδοςθ τουσ ςτα ςθμεία, που καυποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι, ςτθν Αττικι και
ςτθ Θεςςαλονίκθ. Θ διαδικαςία αυτικα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Διεκνϊν
Εμπορικϊν Πρων(INCOTERMS (InternationalCommercialTerms)).
32.6

Ανακοίνωςθ φόρτωςθσ:

32.6.1 Ο Ανάδοχοσ, αμζςωσ μετά τθν φόρτωςθ λεωφορείων ι/και παρελκόμενων, υποχρεοφται να
γνωςτοποιιςει

ςτθν

ανακζτουςα

αρχι,

με

τθλεγράφθμα

ιτθλετφπθμαι

τθλεομοιοτυπία,ταςτοιχείαφόρτωςθσ ςτα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον (α) Ο αρικμόσ τθσ
ςφμβαςθσ και τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, αν υπάρχει, (β) Αν θ μεταφορά γίνεται
μεπλοίο, το όνομα του πλοίου, θ εκνικότθτα του και θ ςθμαία του, (γ) Ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία των
λεωφορείων, εφόςον φορτϊνονται, (δ) Ο αρικμόσ των κιβωτίων παρελκόμενων, τα επ’ αυτϊν ςθμεία και
αρικμοί, κακϊσ και θ φορτωκείςα ποςότθτα και το βάροσ (μικτό - κακαρό) και (ε) θ πικανι θμερομθνία
άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου ςτον τόπο προοριςμοφ.
32.6.2 Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι κακυςτεριςει να αποςτείλει το ανωτζρω τθλεγράφθμα ι τθλετφπθμα ι
τθλεομοιοτυπία, βαρφνεται με ζξοδα υπερθμεριϊν και παραμονισ ςε τελωνειακοφσ χϊρουσ ι
χϊρουσINTRANSIT των ςυμβατικϊν υλικϊν, από τθν επομζνθ τθσ άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου μζχρι τθν
παραλαβι τουσ.
33. Φόροι, Τζλθ, Ειςφορζσ, Κρατιςεισ
33.1 Ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλει όλουσ τουσ φόρουσ, ειςφορζσ, δαςμοφσ και τζλθ κάκε είδουσ που
ςχετίηονται με τθν Ρρομικεια και γενικότερα με το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ του ΨΡΑ, ο οποίοσ
βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ ζχει για τουσ παραπάνω φόρουσ,
ειςφορζσ, δαςμοφσ και τζλθκάκε είδουσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει τισ επιβαρφνςεισ αυτζσ
ζςτωκαι αν επιβλθκοφν ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ευκυνόμενοσ απζναντί τθσγια κάκε ςχετικι
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υποχρζωςθσ του Αναδόχου.
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34. Ζκπτωςθ του Αναδόχου.
34.1 Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ, φςτερα από απόφαςθ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ,
ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
i. Πταν ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν προςζλκει μζςα
ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ.
ii. Πταν ο Ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται
ςτο άρκρο 206 του Ν4412/16,
iii. Πταν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ
γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
iv. Aν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων.
34.2 Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθόταν:
i. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι το υλικόδεν παραδόκθκε ι δεν
αντικαταςτάκθκε μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, με ευκφνθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
ii. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
34.3

Στον

Ανάδοχο

που

κθρφςςεται

ζκπτωτοσ

από

τθν

κατακφρωςθ,

ανάκεςθ

ι

ςφμβαςθεπιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Επίβλεψθσ, θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προσ παροχιεξθγιςεων, ακροιςτικά, οι
παρακάτω κυρϊςεισ: (α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ. (β) Είςπραξθεντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον
ζκπτωτο Ανάδοχο.

35. Κυριότθτα τθσ Ρρομικειασ - Ρνευματικά Δικαιϊματα - Κυριότθτα Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ
35.1 Στο Συμβατικό Τίμθμα περιλαμβάνεται και θ παροχι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τουδικαιϊματοσ
χριςθσ του ςυνόλου των πνευματικϊν δικαιωμάτων του Αναδόχου καιτων υπεργολάβων/
προμθκευτϊν του, που ενςωματϊνονται ςτθν παροφςα Ρρομικεια.
35.2 Θ Ανακζτουςα Αρχι και οι Ψορείσ Λειτουργίασ δικαιοφνται ςτθν αδιακϊλυτθ άςκθςθ
όλων των εξουςιϊν που απορρζουν από τα πνευματικά δικαιϊματα, ςτο πλαίςιοτου καταςτατικοφ
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τθσ ςκοποφ, για τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο, βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και λειτουργία
των οχθμάτων.
35.3 Στο Συμβατικό Τίμθμα περιλαμβάνεται και θ παραχϊρθςθ, άνευ ουδεμίασ περαιτζρω
επιβάρυνςθσ πζραν από τθν καταβολι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για
χρονικό διάςτθμα είκοςι

(20) ετϊν από τθν υπογραφι τθσ

Σφμβαςθσ, του δικαιϊματοσ να

χρθςιμοποιεί κάκε προϊόν ευρεςιτεχνίασ, υπόδειγμα χρθςιμότθτασ ι όποιο προϊόν βιομθχανικισ
ιδιοκτθςίασ παράγει ι χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςτθν
ζκταςθ,

με

τον

τρόπο

και

τα

μζςα που θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, ςτο πλαίςιο του καταςτατικοφ τθσ ςκοποφ, τουπαρόντοσ
ζχοντοσ ιςχφ ζγγραφθσ απόδειξθσ τθσ μεταβίβαςθσ των δικαιωμάτωναυτϊν του Αναδόχου ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι.
35.4 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο ι ςε οιονδιποτε τρίτο που αυτόσ χρθςιμοποιιςει ςτοπλαίςιο τθσ
Σφμβαςθσ να χρθςιμοποιεί, αναπαράγει ι παραχωρεί ςε τρίτουσ κακ’οιονδιποτε τρόπο και
γιαοποιονδιποτε λόγο, το υλικό που παριγαγε ιχρθςιμοποίθςε αποκλειςτικά για τθν παροφςα
Ρρομικεια, είτε τα παρζδωςε ςτονΚφριο του Ζργου είτε όχι, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια
τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ.
35.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε κάκε περίπτωςθ που παραδίδει ςτθν Ανακζτουςα Αρχιζργο που
ενςωματϊνει πνευματικά δικαιϊματα ι αποτελεί προϊόν βιομθχανικισιδιοκτθςίασ τρίτου, να
παρζχει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζγγραφθ απόδειξθ του τρίτουδθμιουργοφ, με τθν οποία παρζχεται
το δικαίωμα χριςθσ ςτον Ανάδοχο, για τθνπαροφςα Ρρομικεια και παραχϊρθςθ των δικαιωμάτων
αυτϊν ςτθν ΑνακζτουςαΑρχι ςτθν ζκταςθ με τον τρόπο και τα μζςα που απαιτείται, με ςκοπό τθ
λειτουργία, ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ των οχθμάτων και παρελκόμενων. Θ Ανακζτουςα Αρχι
ουδεμία ευκφνθ φζρει ζναντι του τρίτου δθμιουργοφ. Σε περίπτωςθ που, οΑνάδοχοσ
παραλείψει τισ παραπάνω ενζργειεσ, δικαιοφχοσ τεκμαίρεται ότι είναι οίδιοσ.
35.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊνει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το όνομα τουπρομθκευτι/
υπεργολάβου, το οποίο κα τίκεται επί του εξοπλιςμοφ/ ςυςτιματοσ /παρελκόμενου. Σε περίπτωςθ
παράλειψθσ των ανωτζρω από τον Ανάδοχο, κατεκμαίρεται ότι ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ/
ςυςτιματοσ είναι ο Ανάδοχοσ.
35.7 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, που όλεσ κεωροφνταιουςιϊδεισ, θ
Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ για κάκε ηθμιάπου κα υποςτεί από τθν
ενζργεια ι παράλειψθ του Αναδόχου.
35.8 Κατά τα λοιπά για όποιο κζμα δε ρυκμίηεται διαφορετικά με το παρόν ιςχφουνςυμπλθρωματικά
οι διατάξεισ του Ν. 2121/93, για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, όπωσ αυτόσ
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τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τθν προςταςία τθσ
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ.

36. Αποηθμίωςθ Ευρεςιτεχνίασ και Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ
36.1 Με τθν παροφςα ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυνδράμει, υπεραςπίςει και
αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι/και τουσ Ψορείσ Λειτουργίασ για κάκεαπαίτθςθ, αποηθμίωςθ
και δαπάνθ που κα υποςτοφν ςε περίπτωςθ πουοποιαδιποτε ιδζα, προϊόν, μελζτθ, εξοπλιςμόσ,
υλικό, λογιςμικό και πθγαίοσ κϊδικασ, διαδικαςία, νομίμωσ κατοχυρωμζνο υλικό ι εμπιςτευτικι
πλθροφορία ιοποιοδιποτε τμιμα αυτϊν κλπ, που παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ, κα
παραςχεκοφν κατά παραβίαςθ δικαιωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι νομίμωσ
κατοχυρωμζνου, κακ’ οιονδιποτε τρόπο, δικαιϊματοσ ι κλοπι εμπορικϊν μυςτικϊν.

37. Χριςθ τεχνολογίασ πλθροφορικισ από τον Ανάδοχο
37.1 Πλα τα ςτοιχεία που ςφμφωνα με τα Συμβατικά Τεφχθ υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ να παραδίδει
ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ μζχρι και τθν οριςτικιπαραλαβι του αντικειμζνου τθσ
Ρρομικειασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα πρζπεινα παραδίνονται και ςε θλεκτρονικι μορφι,
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ οδθγίεσ πουκα δίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ φορείσ
λειτουργίασ.
37.2 Τα παραδοτζα που πρζπει να είναι ςε θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και το θλεκτρονικό«format»
τουσ, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τα ακόλουκα:
•

Τα πάςθσ φφςεωσ κείμενα (αναφορζσ, επιςτολζσ κλπ) ςε αρχεία MICROSOFT

Word 2007 ι μεταγενζςτερθ ζκδοςθ (ι και ςε ςυμβατά «format»).
•

Οι πάςθσ φφςεωσ πίνακεσ (αναφορζσ, ςτατιςτικά, διαγράμματα) ςε αρχεία

MICROSOFTExcel 2007 ι μεταγενζςτερθ ζκδοςθ.
•

Τα πάςθσ φφςεωσ καταςκευαςτικά ςχζδια ςε αρχεία dwg (AutoCAD 2007 ι

νεότερθ ζκδοςθ) για μθχανολογικά ςχζδια και το αντίςτοιχο λογιςμικό γιατα θλεκτρολογικά
ςχζδια, ςφμφωνα με τισ ΤεχνικζσΡροδιαγραφζσ(Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ).
•

Τα ςχεδιαγράμματα, λογικά διαγράμματα ι άλλου είδουσ ςχζδια, εκτόστων

καταςκευαςτικϊν, ςε αρχεία MICROSOFTVisio 2007 ι μεταγενζςτερθ ζκδοςθ.
37.3 Οι

μελζτεσ

ι

ειδικοί

υπολογιςμοί,

εφόςον

αυτοί

προκφπτουν

από

τθν

χριςθ

εξειδικευμζνου λογιςμικοφ μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, κα πρζπει να παραδοκοφν και αυτά ςε
θλεκτρονικι μορφι. Θ παράδοςθ δεν κα αφορά μόνο τα αποτελζςματα αλλά όλα τα απαραίτθτα
αρχεία με τα οποία κα μπορεί θ Ανακζτουςα Αρχι να δθμιουργιςει ανάλογο περιβάλλον
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επεξεργαςίασ τουσ ςε δικοφσ τθσ υπολογιςτζσ και να

μπορζςει να κάνει περαιτζρω

επεξεργαςία των μελετϊν ι υπολογιςμϊν.
37.4 Εάν ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί λογιςμικό το οποίο δεν χρθςιμοποιεί θ ΑνακζτουςαΑρχι ι οι
Ψορείσ Λειτουργίασ, αλλά το λογιςμικό αυτό ζχει τθν δυνατότθτα ναεξάγει αρχεία ςε "format”
λογιςμικοφ που χρθςιμοποιεί θ Ανακζτουςα Αρχι ι οιΨορείσ Λειτουργίασ, τότε υποχρεοφται να
παραδίδει αρχεία ςτο «format» αυτό.

38. Δθμοςιότθτα και Διαφιμιςθ - Υποχρζωςθ Εχεμφκειασ
38.1 Ο Ανάδοχοσ δεν κα προβεί ςε καμία αναγγελία και δε κα γνωςτοποιιςει κατάοποιονδιποτε
τρόπο οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικι με τθ Σφμβαςθ, ςε οποιοδιποτε τρίτο άτομο, φορζα,
νομικό πρόςωπο, επίςθμο όργανο κλπ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
38.2 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ άλλα και μετά τθ λιξθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ, χωρίσ
τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι
πλθροφορίεσ περιιλκαν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων και τθν παροχι των
υπθρεςιϊν του, βάςει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
38.3 Ο Ανάδοχοσ δεν κα προβεί ςε καμία αναγγελία, δεν κα λάβει οποιεςδιποτε
φωτογραφίεσ και δεν κα κοινοποιιςει πλθροφορίεσ οι οποίεσ αφοροφν τθ Σφμβαςθ, ι οποιοδιποτε
τμιμα αυτισ ςτο κοινό, ςτον Τφπο, ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι οποιοδιποτε
επίςθμο όργανο κλπ, εκτόσ και ανζχει λάβει προθγουμζνωσ τθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
38.4 Εφόςον θ προμικεια ςυγχρθματοδοτθκεί από ευρωπαϊκό διαρκρωτικό ταμείο, ο
Ανάδοχοσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτον ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ)
821/2014, ςε ό,τι αφορά ςτισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που πρζπει να
αναλαμβάνουν τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τισ παρεμβάςεισ των διαρκρωτικϊν ταμείων, υποχρεοφται,
με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με δαπάνεσ του, να προμθκευτεί και να τοποκετιςει κατάλλθλεσ
πινακίδεσ, κακ' υπόδειξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε όλα τα προμθκευόμενα είδθ (λεωφορεία και
παρελκόμενα αυτϊν).

39. Υποκατάςταςθ
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να υποκαταςτακεί για τμιμα ι το ςφνολο τθσ Ρρομικειασ, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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40. Ειδικζσ Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τισ περιπτϊςεισ υπερωριακισ,νυκτερινισ εργαςίασ και
εργαςίασ ςε αργίεσ & εορτζσ.
40.1 Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ υπερωριακισ, νυκτερινισ εργαςίασ και εργαςίασ ςε αργίεσ και εορτζσ,
ςφμφωνα με τα όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ νόμουσ του κράτουσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ που
ζχουν εκδοκεί ςε εκτζλεςθ αυτϊν. Κατά τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ ςχετικζσ άδειεσ και να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ και διατάξεισ όπωσ
αςτυνομικζσ, κανονιςμοφσ κλπ, που αφοροφν τζτοιεσ εργαςίεσ. Εφόςον κακίςταται αναγκαία
κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι/και των Ψορζων Λειτουργίασ, θ υπερωριακι ι νυκτερινι
εργαςία ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τισ εκτελεί
χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ καμία πρόςκετθαποηθμίωςθ.
40.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ
τθσ Ρρομικειασ μζςα ςτθν οριηόμενθ ςυμβατικι προκεςμία χωρίσ να δικαιοφται πρόςκετθ
αποηθμίωςθ για τυχόν υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία ι εργαςία κατά τισ αργίεσ και εορτζσ. Αν ο
Ανάδοχοσ δεν μπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ

για

υπερωριακι

εργαςία,

αυτό

δε

κα

αποτελζςει δικαιολογία για παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ.
40.3 Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του
πρόςκετο και ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλειατου προςωπικοφ του και των τρίτων ωσ και
των εν γζνει πραγμάτων, κακϊσ και τα κατάλλθλα μζςα που κα επιτρζπουν τθν καλι και ζντεχνθ
εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
40.4 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν
θχορφπανςθ ςτισ περιοχζσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ Ρρομικειασ και τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ, ςε
ςχζςθ με τον προγραμματιςμό εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Κατά τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και τισ
νυκτερινζσ, κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθεργαςιϊν που προκαλοφν οχλιςεισ και αν αυτζσ
είναι απαραίτθτεσ κα πρζπει να λαμβάνονται τζτοια μζτρα ϊςτε να αποφεφγεται θ διατάραξθ κοινισ
θςυχίασ.

41. Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ.
41.1 Σε περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί
το δικαίωμα να εξετάςει το κζμα υπό το πρίςμα των διατάξεων τθσ Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ και
ειδικότερα του άρκρου 337 του ν.4412/16.
41.2 Ο υπολογιςμόσ τθσ τροποποίθςθσ κα γίνεται με βάςθ τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ, όπωσ αυτζσ
κακορίηονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
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42. Ανωτζρα Βία
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να
αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά
ςτοιχεία. Στθν περίπτωςθ που υφίςταται ανωτζρα βία, ο Ανάδοχοσ κα δικαιοφται παράταςθ
προκεςμίασ εφόςον επθρεάηεται θκρίςιμθδιαδρομι τουΩρονοδιαγράμματοσ.

Θ

παράταςθαυτιαποτελεί και τθ μόνθ αποηθμίωςθτου Αναδόχου για τθν κακυςτζρθςθ αυτι, και δε
δικαιοφται καμία άλλθ αποηθμίωςθ.

43. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
43.1 Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των
άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/16, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα
(30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ
αποφαςίηει θ Ανακζτουςα Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ μπορεί, κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατ’ εφαρμογι
των άρκρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του ν.4412/16, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των
ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα
που εκτελεί τθ ςφμβαςθμζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εµπρόκεςµθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ
αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.
Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει θ Ανακζτουςα Αρχι, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ
Ραραλαβισ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ.
Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εµπρόκεςµα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενοαρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν
αςκθκεί εµπρόκεςµα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
43.2 Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι
προςφυγι.
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Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο άρκρο 205Α του ν. 4412/16.
43.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςτισ περιπτϊςεισ και υπό τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 338 του ν. 4412/16.

44. Συντονιςμόσ - Συνεργαςία με Αναδόχουσ και Φορείσ Λειτουργίασ
44.1 Ο ςυντονιςμόσ μεταξφ του Αναδόχου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και των άλλων Αναδόχων
των Ψορζων Λειτουργίασ, ςε κζματα αλλθλεπίδραςθσ διαςυνδζςεων (διεπιφανειϊν), κα γίνεται
μζςω τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα ςυντελείται ςτθ φάςθ τθσ, καταςκευισ, προμικειασ,
εγκατάςταςθσ, δοκιμισ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των οχθμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ τουσ και μόνο και των παρελκόμενων αυτϊν. Ϋςτόςο, αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου
να προςδιορίηει και να αιτείται διευκρινιςεων ςε κζματα αλλθλεπίδραςθσ διαςυνδζςεων εντόσ του
χρονικοφ ορίου που προβλζπεται από το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα κακϊσ και θ παροχι των
πλθροφοριϊν που αφοροφν κζματα αλλθλεπίδραςθσ διαςυνδζςεων.
44.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμετζχει αποτελεςματικά ςτισ ςυςκζψεισ που κα καλεί θ
Ανακζτουςα Αρχι ι οι Ψορείσ Λειτουργίασ, όταν αυτό απαιτθκεί, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των εργαςιϊν,του χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ αυτϊν, τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν
για τθν επίλυςθ κεμάτων τθσ Ρρομικειασ και ιδίωσ για κζματαπου ςυςχετίηονται με αλλθλεπίδραςθ
διαςυνδζςεων.
44.3 Οι όποιεσ τυχόν απευκείασ ςυνεννοιςεισ μεταξφ των Αναδόχων των Ψορζων Λειτουργίασ
δεν είναι δεςμευτικζσ για αυτιν. Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τυχόν
αιτιματα, προτάςεισ ι παρατθριςεισ ςε ςχζςθ με τθν ςυνεργαςία του και τον ςυντονιςμό των
εργαςιϊν του με τουσ υπόλοιπουσ Αναδόχουσ των Ψορζων Λειτουργίασ.
44.4 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να ςυνεργάηεται με τουσ λοιποφσ Αναδόχουσ των Ψορζων Λειτουργίασ
(ενδεικτικά αναφζρονται τα ςυςτιματα τθλεματικισ, αυτόματθσ ςυλλογισ κομίςτρου κλπ.), και
να παράςχει ςθμεία αλλθλεπίδραςθσ λειτουργίασ με άλλουσ Αναδόχουσ. Επίςθσ υποχρεοφται να
διευκολφνει τουσ λοιποφσ Αναδόχουσ ρυκμίηοντασ τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο, πάντοτε μζςα ςτο πλαίςιο
του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ τθσ Ρρομικειασ, να πραγματοποιιςει τθ ςειρά και τθν
αλλθλουχία των εργαςιϊν του με τρόπο ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι αλλθλεπιδράςεισ με τισ
εργαςίεσ των άλλων Αναδόχων των Ψορζων Λειτουργίασ και ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων:
Από τισ 2-5-2019, οι αναθζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τη χρήςη τησ νζασ ηλεκτρονικήσ
υπηρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικήσ ςφνταξησ και διαχείριςησ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου
φμβαςησ (ΕΕΕ). Θ ςχετική ανακοίνωςη είναι διαθζςιμη ςτη Διαδικτυακή Πφλη του ΕΘΔΘ
«www.promitheus.gov.gr». Σο περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τησ
διακήρυξησ, είτε, ωσ αρχείο PDF, ηλεκτρονικάυπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ
αναπόςπαςτο μζροσ αυτήσ. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνςη των οικονομικϊν
φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τησ υπηρεςίασ eΕΕΕ τη ςχετική απάντηςη τουσ+.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπεφκυνθ Διλωςθ

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο
άλλων υπθρεςιϊν(άρκρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):
Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:

Τθλ:

Τόποσ Κατοικίασ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986 δθλϊνω ότι:
1.

Είμαι ο νόμιμοσ εκπρόςωποστθσ εταιρίασ / κοινοπραξίασ / ζνωςθσ (διαγράφονται

αντίςτοιχα)

με

τθν

………………………………..……………………………………………..,θοποίακατζκεςεπροςφορά

επωνυμία
για

το

ΤΜΘΜΑ… / τα ΤΜΘΜΑΤΑ………. (διαγράφονται αντίςτοιχα) τουδιαγωνιςμοφ με τίτλο:
«………………….», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ………. μζχρι του ποςοφ των ………………….€ ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. και υποβάλλω ενδεικτικι προςφορά.
2.

Αποδζχομαι και ςυμμορφϊνομαι με όλουσ τουσ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΚΑΙ

ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ» του Ραραρτιματοσ ……. τθσ υπ’ αρικμ. …….. Διακιρυξθσ.
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Θμερομθνία:

Ο Δθλϊν

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που
απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με
ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν.
Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ
μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και
υπογράφεται

από

τον

δθλοφντα
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ι

τθν

δθλοφςα.

ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα
Οικονομικισ Ρροςφοράσ
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΑΡΛΩΝ
ΥΒΙΔΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 12M»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ

Τθσ…………………………………………………………,

με

ζδρα…………………………..,

οδόσ…………………………………, αρικμόσ………………………………, τθλζφωνο…………………,
fax………………, θλ. ταχυδρομείο………………………………….
CPV: 34121100‐2: «Λεωφορεία δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν»

Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΡΛΩΝ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

200

ΥΒΙΔΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 12M

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΡΑ 24%:

ΦΡΑ 24%:

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ …./……/…….
ΣΦΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ

ΥΡΟΓΑΦΘ
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ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ 12M»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Τθσ………………………………………………………………, με ζδρα …………………………………,
οδόσ …………………………………, αρικμόσ ……………………………………….…., τθλζφωνο
…………………, fax ………………….., θλ. ταχυδρομείο ………………………………….
CPV: 34121100‐2: «Λεωφορεία δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν»

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

1. ΡΟΜΘΘΕΙΑ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

200

ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ
ΑΡΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

(200)

ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ

ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΙΟΥ

ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 12M

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΡΑ 24%:

ΦΡΑ 24%:

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ …./……/…….
ΣΦΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ

ΥΡΟΓΑΦΘ

305

ΣΥΝΟΛΟ

21DIAB000015954 2021-03-12
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ «ΡΟΜΘΘΕΙΑΕΚΑΤΟ (100) ΑΘΩΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ 18M»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Τθσ………………………………………………………………,

με

ζδρα…………………………………,

οδόσ…………………………………,αρικμόσ……………………………………….….,
τθλζφωνο…………………, fax………………….., θλ. ταχυδρομείο………………………………….
CPV: 34121100‐2: «Λεωφορεία δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν»
CPV 34121200-3: Αρκρωτά λεωφορεία

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1. ΡΟΜΘΘΕΙΑ
(100)

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΕΚΑΤΟ 100

ΑΘΩΤΩΝ

ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ
ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΙΟΥ

ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 18M

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΡΑ 24%:

ΦΡΑ 24%:

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ …./……/…….
ΣΦΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
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ΥΡΟΓΑΦΘ

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ «ΡΟΜΘΘΕΙΑΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΤΥΡΙΚΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 12MΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
150ΧΛΜ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΦΟΤΙΣΤΩΝ ΒΑΔΕΙΑΣ ΦΟΤΙΣΘΣ)»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Τθσ………………………………………………………………,
………………………….…………………………..………….,

με
οδό

ζδρα

σ…………………………………,

αρικμόσ ………………………………, τθλζφωνο …………………..……..., fax …………………..,
θλ. ταχυδρομείο ………………………………….
CPV: 34121100‐2: «Λεωφορεία δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν»
CPV 34144910-0: «Θλεκτρικά λεωφορεία»
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1. ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΥΡΙΚΩΝ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

80

ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 12M
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 150ΧΛΜ
ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΡΑ 24%:

ΦΡΑ 24%:

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ …./……/…
ΣΦΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
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ΥΡΟΓΑΦΘ

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ2021-03-12
ΡΟΣΦΟΑΣ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (220)
21DIAB000015954
ΤΥΡΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 12MΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΧΛΜ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΦΟΤΙΣΤΩΝ ΒΑΔΕΙΑΣ
ΦΟΤΙΣΘΣ)»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Τθσ………………………………………………………………,

με

ζδρα

fax…………………..,

θλ.

………………………….…………………………..………….,
οδόσ…………………………………,αρικμόσ………………………………,
τθλζφωνο…………………..……...,
ταχυδρομείο………………………………….
CPV: 34121100‐2: «Λεωφορεία δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν»
CPV 34144910-0: «Θλεκτρικά λεωφορεία»
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1. ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΥΡΙΚΩΝ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ €

220

ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ 12M
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 200 ΧΛΜ
ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΡΑ 24%:

ΦΡΑ 24%:

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ …./……/…
ΣΦΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
ΥΡΟΓΑΦΘ
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ΣΥΝΟΛΟ

ΡΑΑΤΘΜΑ VI–Υποδείγματα Εγγυθτικϊν
Επιςτολϊν
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Α. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ / Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ………………………………

Ρροσ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ / ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΡ.Υ.ΜΕ. / ΓΕΝΙΚΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ,
ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δ/νςθ:

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, Τ.Κ: 101 91 – Ραπάγοσ, ΑΘΘΝΑ

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ……………………………… ποςοφ ………………………………… Ευρϊ.

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο), (διεφκυνςθ), ΑΨΜ ι
*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ ι
*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων:
(α) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(β) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(γ) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ+

και μζχρι του ποςοφ των ………………………………….. ευρϊ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ του
Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
«(τίτλοσ ςφμβαςθσ)».
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ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ

υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ’ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να
είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε
διαφορά επ’ αυτισ κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων
τθσ Ακινασ κατά το ελλθνικό δίκαιο.

(Εξουςιοδοτθμζνθ

Υπογραφι)
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B. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

Εκδότθσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ / Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Θμερομθνία ζκδοςθσ:………………………………

Ρροσ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ / ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΡ.Υ.ΜΕ. / ΓΕΝΙΚΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ,
ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δ/νςθ:

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, Τ.Κ: 101 91 – Ραπάγοσ, ΑΘΘΝΑ

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………………………….. ποςοφ ………………………………… Ευρϊ.
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ:
*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ ι
*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ ι
*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων:
(α) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(β) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(γ) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ]
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ,
εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ
του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
«(τίτλοσ ςφμβαςθσ)».
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει
να είναι τουλάχιςτον ζνα ζτοσ πζραν τθσ χρονικισ διάρκειασ του ζργου, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο ςχετικό
Κεφάλαιο τθσ διακιρυξθσ) ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ
μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το
δικαίωμα να εκδίδουμε.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά
επ’ αυτισ κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ
Ακινασ κατά το ελλθνικό δίκαιο.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ,
ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 8.5 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ
υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το
δικαίωμα να εκδίδουμε.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά
επ’ αυτισ κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ
Ακινασ κατά το ελλθνικό δίκαιο.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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Γ. Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ

Εκδότθσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ / Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Θμερομθνία ζκδοςθσ:………………………………

Ρροσ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ / ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΡ.Υ.ΜΕ. / ΓΕΝΙΚΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ, ΤΜΘΜΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δ/νςθ:

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, Τ.Κ: 101 91 – Ραπάγοσ, ΑΘΘΝΑ

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………………………… ποςοφ ………………………………… Ευρϊ.

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ:
*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ ι
*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ ι
*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων:
(α) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(β) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(γ) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ+
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με
αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό ……… για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: «(τίτλοσ ςφμβαςθσ)».
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Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’
αυτισ κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ κατά
το ελλθνικό δίκαιο.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

315

21DIAB000015954
2021-03-12
Δ. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

Εκδότθσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ / Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Θμερομθνία ζκδοςθσ:………………………………

Ρροσ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ / ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΡ.Υ.ΜΕ. / ΓΕΝΙΚΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ, ΤΜΘΜΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δ/νςθ:

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, Τ.Κ: 101 91 – Ραπάγοσ, ΑΘΘΝΑ

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ ……………………………….. ποςοφ ………………………………… Ευρϊ.

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ:
*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ ι *ςε
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ ι
*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων:
(α) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(β) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ
(γ) (πλιρθσ επωνυμία), (διεφκυνςθ), ΑΦΜ+
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... για τθ
ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ του Υπουργείου Υποδομϊν &
Μεταφορϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: «(τίτλοσ ςφμβαςθσ)».
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’
αυτισ κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ κατά
το ελλθνικό δίκαιο.

(ΕξουςιοδοτθμζνθΥπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Σχζδιο Σφμβαςθσ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΣτθνΑκιναςιμερα…………………..…,ςτοΥπουργείοΥποδομϊνκαιΜεταφορϊν,αφενόσ
……………………………………………………………………………….(εφεξισ«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΩΘ»)και αφετζρου θ
………………………..

με

τθν

επωνυμία

«……………………….»(εφεξισ

ΑΝΑΔΟΩΟΣ)που

εδρεφει…………………επίτθσοδοφ…………………..,θοποίαεκπροςωπείταινόμιμαγιατθν υπογραφι τθσ
παροφςασ,ςφμφωναμε

το

από………………..

Ρρακτικό

Συνεδριάςεωσ

Δ.Σ.,από

τονκ.…………………………………………,(Α.Δ.Τ:…………………),ςυμφϊνθςανκαιζκαναναμοιβαία αποδεκτάτα
παρακάτω:
Τθν ……/……/……. με βάςθ τθν υπ’αρικμ. …………………………… διακιρυξθ διενεργικθκε
Θλεκτρονικόσ Δθμόςιοσ Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ –
τιμισ για τθν ανάδειξθ Αναδόχου ςτο Ζργο με τίτλο: “……………… ”.
Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ, κατακυρϊκθκαν με τθν υπ’ αρικ. …………….
Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Κατόπιν τοφτου, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον Ανάδοχο και αυτόσ αναλαμβάνει τθν
προμικεια ………….. με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται
ανεπιφφλακτα.

AΘΟ 1
ΟΙΣΜΟΙ
Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο
παρόν άρκρο.
Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο που ο Ανάδοχοσ με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα
πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου,
φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κ.λπ.), ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ
ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο.
Διοικθτικι εντολι: Οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα
Αρχι ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ Ζργου.
Ζγγραφο: Κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των
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τθλεγραφθμάτων
των
τθλεομοιοτυπιϊν
και
του

θλεκτρονικοφ

ταχυδρομείου,

ςυμπεριλαμβανομζνων των μθνυμάτων μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ).
Εγγυιςεισ: Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά
πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Ω. ι ςτα
κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ρ.Ο.Ε. και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα
το δικαίωμα αυτό. Επίςθσ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.
Εκπρόςωποσ Αναδόχου: Ο υπογράφων τθν παροφςα Σφμβαςθ, που μπορεί να είναι ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Αναδόχου, ι πρόςωπο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο από τον Ανάδοχο ι
τον νόμιμο εκπρόςωπό του ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Επιτροπι Ραραλαβισ: Θ εκάςτοτε ιςχφουςα Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και τθν ςωςτι και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου.
Ζργο: Θ Ρρομικεια ………….., ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα
Σφμβαςθ, ςτθν υπ’ αρικμ. ……………….. διακιρυξθ και ςτθν προςφορά του Αναδόχου.
Θμζρα: Θ θμερολογιακι θμζρα.
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ από
τθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανάδοχο.
Κατακφρωςθ: Θ υπ’ αρικ. ……………/___-___-____ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν
οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του ζργου ςτον Ανάδοχο.
Ρροκεςμίεσ: Τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε θμζρεσ, που αρχίηουν
να υπολογίηονται από τθν επομζνθ θμζρα τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ
Σφμβαςθ ωσαφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ
εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία
θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ.
Ρροκιρυξθ: Θ υπϋ αρικ. πρωτ. ……………………… διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το
διαγωνιςμό.
Ρροςφορά: Θ προςφορά του Αναδόχου που κατατζκθκε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν
οριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου.
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Σφμβαςθ: Θ παροφςα ζγγραφθ ςυμφωνία μετά των παραρτθμάτων τθσ, που ςυνάπτουν και
υπογράφουν τα δφο (2) ςυμβαλλόμενα μζρθ (Ανακζτουςα Αρχι και Ανάδοχοσ) για τθν εκτζλεςθ
του παρόντοσ Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί με πρόςκετεσ πράξεισ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσαυτισ.
Συμβατικό τίμθμα: Το ςυνολικό τίμθμα τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 14 τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ.
Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδεσ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ζχουν ςυμπεριλθφκεί
αποκλειςτικά και μόνο για τθ διευκόλυνςθ ανάγνωςθσ του κειμζνου και δεν αλλάηουν ςτο
ελάχιςτο τθν ζννοια ι ερμθνεία των διατάξεων.

AΘΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
2.1 Ο Ανάδοχοσ, αναλαμβάνει το ζργο τθσ προμικειασ …………
2.2 Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί, ςφμφωνα με τθν προςφορά του Αναδόχου, ςε
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ αρικμ. ………… διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. ................... απόφαςθ
κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που δεςμεφουν τον Ανάδοχο και τουσ οποίουσ αποδζχεται
ανεπιφφλακτα.
2.3 Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τον εκτελωνιςμό των οχθμάτων, εξαρτθμάτων που απαιτείται
για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, τα οποία κα παραδϊςει, εγκαταςτιςει και κζςει ςε λειτουργία
ελεφκερα όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 16 και 17 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι
τυχόν δαςμοί, φόροι και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο.
2.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το Ζργο όπωσ περιγράφεται ςτθν Ρροςφορά του,
χωρίσ καμία αλλαγι με τθν οποία δεν κα είναι ςφμφωνθ θ Ανακζτουςα Αρχι και θ οποία κα
αφορά ςτισ προδιαγραφζσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ζργου.

AΘΟ 3
ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
3.1 Θ παροφςα Σφμβαςθ ςυντάχκθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
3.2 Κάκε είδουσ επικοινωνία (γραπτι ι προφορικι) μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι άλλων
Ψορζων και Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου κα διεξάγεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
3.3 Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και τα ζγγραφα και οι τυχόν εκκζςεισ που
αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ.
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AΘΟ 4
ΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ
4.1 Τα κατωτζρω ςυμβατικά ζγγραφα ερμθνεφονται κατά τθν καλι πίςτθ και τα
ςυναλλακτικά ικθ και αλλθλοςυμπλθρϊνονται με ςκοπό τθν αρτιότερθ και πλθρζςτερθ εκτζλεςθ
του ζργου και τθν εξαςφάλιςθ του βζλτιςτου αποτελζςματοσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
4.2. Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει τισ ςυμφωνίεσ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο
οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ,
πρότερεσ ςυμφωνίεσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
4.3. Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ τουσ ι για κζματα τα οποία δεν
ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα Ραραρτιματα αυτισ εφαρμόηονται και ιςχφουν μεταξφ
των Μερϊν τα ακόλουκα ζγγραφα με τθ ςειρά προτεραιότθτασ με τθν οποία παρατίκενται
παρακάτω:
-

Σφμβαςθ.

-

Διακιρυξθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ραραρτιματοσ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ

Υποχρεϊςεων.
-

Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου.

-

Οικονομικι

προςφορά

του

Αναδόχου,

εφαρμοηόμενων

επίςθσ

ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα.
4.4. Κατά παρζκκλιςθ από τα ανωτζρω, θ υποβλθκείςα προςφορά (Τεχνικι και Οικονομικι)
του Αναδόχου και κατά τα ςθμεία που υπερκαλφπτει τισ προδιαγραφζσ του Ζργου και τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι δεςμευτικι για τον Ανάδοχο και επϋ ωφελεία τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.

AΘΟ 5
ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι υποβάλλει με Ζγγραφο τα ενδεχόμενα ερωτιματά τθσ ςτον
Ανάδοχο. Πταν ςυντρζχουν λόγοι επείγοντοσ, επιτρζπεται θ υποβολι ερωτθμάτων με
οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο. Μόλισ εκλείψουν οι εξαιρετικοί λόγοι, θ Ανακζτουςα Αρχι
υποβάλλει και εγγράφωσ το ερϊτθμα.
5.2 Τα ερωτιματα που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι πρζπει να είναι διατυπωμζνα με ςαφινεια
και ακρίβεια, θ δε Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παρζχει ςτον Ανάδοχο κάκε ςχετικι διευκρίνιςθ
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που αυτόσ κρίνει απαραίτθτθ, να παρζχει ςε αυτόν όλα τα ςτοιχεία που ηθτά και να κζτει ςτθ
διάκεςι του κάκε ςχετικό ζγγραφο ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ ςτοιχείο που ςυνδζεται
εκάςτοτε με το τεκζν ερϊτθμα. Ο Ανάδοχοσ απαντά ςτα τεκζντα ερωτιματα εγγράφωσ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ εκτάκτων
περιπτϊςεων, όπου λόγω του επείγοντοσ χαρακτιρα του ερωτιματοσ είναι δυνατόν να απαντιςει
προφορικά, εφόςον θ φφςθ του ερωτιματοσ προςφζρεται για προφορικι και άμεςθ απάντθςθ.
5.3 Με τθν επιφφλαξθ των ανωτζρω ειδικότερων ρυκμίςεων, οποιαδιποτε ειδοποίθςθ ι
επικοινωνία μεταξφ των μερϊν (ζγγραφα, διοικθτικζσ εντολζσ) κα είναι γραπτι και κα κεωρείται
ότι δόκθκε ι πραγματοποιικθκε προςθκόντωσ, εφόςον παραδόκθκε ςτο άλλο ςυμβαλλόμενο
μζροσ ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ςτάλκθκε με τθλεομοιοτυπία ι τθλεγραφικϊσ ι με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι και ιδιοχείρωσ ωσ ακολοφκωσ:
Για τθν Ανακζτουςα Αρχι: *να προςτεκοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ+
Για τον Ανάδοχο: *να προςτεκοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ+
5.4. Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει
τθν παραλαβι του εκάςτοτε εγγράφου και τθν απόδειξθ του. Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ
για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ ι πιςτοποίθςθ και εφόςον δεν
προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ ι
πιςτοποίθςθ κα είναι γραπτι.

AΘΟ 6
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΡΑΑΤΑΣΘ
6.1. Ϋσ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ παροφςασ, ιτοι από .... ζωσ και ..... .
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου προβλζπεται ςτο Κεφάλαιο ……….. τθσ Διακιρυξθσ.
6.2. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δφναται να παρατείνεται o
ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ το 1/4 αυτοφ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιολογθμζνου
αιτιματοσ του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 1, και εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι θ παράταςθ
δικαιολογείται από λόγουσ που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ.
6.3. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
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AΘΟ 7
ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΘ ΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
7.1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεϊν τουσ ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ
βίασ ι ςε άλλουσ ιδιαίτερα ςοβαροφσ λόγουσ που κακιςτοφν αντικειμενικά αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα επικαλοφμενα περιςτατικά
αποδεικνφονται προςθκόντωσ.
7.2. Στθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ςοβαροί λόγοι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 1, θ προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να μετατίκεται με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
7.3. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ αδυναμία εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του θ οποία
οφείλεται ςε γεγονόσ τθσ παραγράφου 1, οφείλει να γνωςτοποιιςει και να επικαλεςκεί προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και τα περιςτατικά, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερϊν, από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Θ Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει ςχετικά, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιψθ του
ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ
τεκμαίρεται θ αποδοχι των ιςχυριςμϊν του Αναδόχου.
7.4. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αναςτείλει μονομερϊσ τθν εκπλιρωςθ μζρουσ ι του
ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο. Στθν
γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι,
κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκειά τθσ.
7.5. Από τθν θμερομθνία τθσ γνωςτοποίθςθσ αναςτζλλονται οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του
Αναδόχου. Οφείλει, όμωσ, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν προςταςία των
ςυμφερόντων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μετά τθν άρςθ των
λόγων που επζβαλαν τθν αναςτολι τθσ.
7.6. Μετά τθν άρςθ των λόγων που επζβαλαν τθν αναςτολι τθσ ςφμβαςθσ, θ Αρχι
υποχρεοφται να ειδοποιιςει αμελλθτί τον Ανάδοχο εγγράφωσ. Θ ςφμβαςθ, εκτόσ εάν ορίηεται
διαφορετικά ςτθ γνωςτοποίθςθ, ενεργοποιείται αυτοδικαίωσ μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον
Ανάδοχο τθσ ειδοποίθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου.
7.7. Στισ περιπτϊςεισ αναςτολισ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το παρόν άρκρο
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
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AΘΟ 8
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1.Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει το Ζργο
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ και τα διαλαμβανόμενα ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του
και ςτθν Ειδικι Συγγραφι υποχρεϊςεων. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εκάςτοτε τμιματοσ
του Ζργου αρχίηει θ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των οχθμάτων και των
παρελκομζνων, κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο …
τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, όπωσ εξειδικεφονται ςτο
ωσ άνω Κεφάλαιο είναι δεςμευτικζσ για τον Ανάδοχο.
8.2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται
ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
8.3. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου κακϊσ και τθσ νομοκεςίασ
ρφκμιςθσ τθσ καταςκευισ οχθμάτων, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο,

ςυλλογικζσ

ςυμβάςεισ

εργαςίασ

ι

διεκνείσ

ςυμβάςεισ

περιβαλλοντικοφ,

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.
8.4. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.

AΘΟ 9
ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ - ΕΚΧΩΘΣΘ
9.1. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να
ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να
υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ
οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ.
9.2. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία
δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και
ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα
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Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν
όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ
ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ
τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ
Τράπεηασ.
9.3. Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου
κα ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από
πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από
προθγοφμενθ ςφμφωνθ ζγγραφθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Για τθν αντικατάςταςθ του
Υπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει
να αποδείξει ο πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι
προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι
δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και για
τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ι κα τον απζκλειε από τθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία, αν περιζλκει ςε γνϊςθ των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με
τθν προςωπικι του κατάςταςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του
Ζργου, φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ.

AΘΟ 10
ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και επ’ αόριςτον, ο
Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του
κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Ειδικότερα:
10.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ
και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ϋσ εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν
χαρακτθριςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν
πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο
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και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο Ανάδοχοσ για δικό του
λογαριαςμό και για τισ δικζσ του πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα.
10.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε
προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και
παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου.
10.3. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι
και οι υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ
παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ
του Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο Ανάδοχοσ κα
καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το 5% τθσ αμοιβισ του από τθ
Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν
αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ.
10.4. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που
τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και
τεχνογνωςία εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ
εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
10.5. Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ςτο
απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ
παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ.

AΘΟ 11
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
11.1. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί, εφόςον δεν επζρχεται ουςιϊδθσ μεταβολι των
όρων αυτισ ι τθσ Διακιρυξθσ, τθσ πράξθσ κατακφρωςθσ και τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. Οι
τροποποιιςεισ πραγματοποιοφνται κατόπιν ζγγραφθσ επαρκϊσ αιτιολογθμζνθσ ςυμφωνίασ
των ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ και του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου
δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ ωσ άνω ζγγραφθ ςυμφωνία κα αποτελεί Ραράρτθμα τθσ αρχικισ
Σφμβαςθσ.
11.2. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που
ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ,
εφόςον:
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσπαρ. 4 του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζαδιαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε
να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ
δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

AΘΟ 12
ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Ψάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου
αυτοφ από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου
επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω:
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει
ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ
Σφμβαςθσ, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
Κεφάλαιο 5.3 τθσ Διακιρυξθσ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, Θ
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ γνωμοδοτεί με ςφνταξθ Ρρακτικοφ, ςτο
αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ, τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/16, εφόςον δεν
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι
πρόςκλθςθ, δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δε ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του ζχει δοκεί, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν.4412/2016.

AΘΟ 13
ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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13.1. Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςισ του και τθ διαδικαςία παραλαβισ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 6 τθσ
Διακιρυξθσ και εξειδικεφονται ςτο Κεφάλαιο….. τθσ Ειδικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων.
Θ παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, με
τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, με διενζργεια ποςοτικοφ,
ποιοτικοφ, και λειτουργικοφ ελζγχου, ι με οποιοδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κα
απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ τθσ.
13.2. Ραρελκόμενα (φορτιςτζσ και ςυςςωρευτζσ) που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν
παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε
κάκε περίπτωςθ τον Ανάδοχο.
13.3. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ
των παρελκομζνων, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
13.4. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που
απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ
χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ
παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
13.5. Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ
Σφμβαςθσ και το πρωτόκολλο ζγκριςθσ του πρότυπου λεωφορείου, θ Επιτροπι Ραραλαβισ
διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο - το αργότερο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν
επόμενθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςισ του - τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου,
προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει κατάλλθλα
διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιψθ των παρατθριςεων.
Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και κατά
ςυνζπεια τροποποιείται, αναλόγωσ τθσ ταχφτθτασ παραλαβισ τθσ κάκε Ψάςθσ, ο ςυνολικόσ
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χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου (οι χρόνοι επανυποβολισ

δεν προςμετρϊνται ςτο

χρονοδιάγραμμα).
Εφόςον διαπιςτωκεί διατιρθςθ των μθ ςυμμορφϊςεων και μετά τισ διορκωτικζσ
ενζργειεσ του Αναδόχου, παράλειψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν ι πρόκεςθ παραπλάνθςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, τότε θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγθκεί τθν ζναρξθ των
διαδικαςιϊν για τθν κιρυξθ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου.

AΘΟ 14
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ - ΡΛΘΩΜΘ
14.1.Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του 'Εργου ανζρχεται ςτο ποςό των
€……………..………., πλζον του αναλογοφντοσ ΨΡΑ 24% εξ ευρϊ ................................., ιτοι
ςυνολικά ςτο ποςό των ..............................................................
Θ κακαρι αξία του Συμβατικοφ Τιμιματοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ οι οποίεσ κα
βαρφνουν τονΑνάδοχο, κράτθςθ 0,10% ςτο ςυνολικό κακαρό ποςό τθσ Σφμβαςθσ υπζρ τθσ
ΕΑΑΔΘΣΥ, 3% Ωαρτόςθμο επί κράτθςθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ειςφορά 20% υπζρ ΟΓΑ επί του
Ωαρτοςιμου κράτθςθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. Επιπλζον από τθ αμοιβι του Αναδόχου παρακρατείται ο
προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ. Ο Ψ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Στο ανωτζρω τίμθμα περιλαμβάνεται θ αμοιβι και θ κάκε είδουσ δαπάνθ του Αναδόχου
για τισ ανάγκεσ τθσ (α) παράδοςθσ, εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία
των λεωφορείων και παρελκομζνων τουσ και όλα τα ςυναφι ζξοδα μζχρι και τθν τελικι, πλιρθ
και κανονικι λειτουργία αυτϊν (β) δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και (γ) εγγφθςθσ, όπωσ το ςφνολο
αυτϊν αποτυπϊνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, τθν τεχνικι και οικονομικι
προςφορά του αναδόχου, οι οποίεσ επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ. Θ ανωτζρω τιμι νοείται για τθν παράδοςθ των λεωφορείων και παρελκομζνων, με
μζριμνα, ευκφνθ και ζξοδα του Αναδόχου ςτισ εγκαταςτάςεισ των φορζων υποδοχείσ, τθν
πιλοτικι και δοκιμαςτικι παραγωγικι λειτουργία των οχθμάτων και τθν ....ετι περίοδο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ αυτϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο …… τθσ Ειδικισ
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.
Το Συμβατικό Τίμθμα κα παραμείνει ςτακερό ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
και δεν υπόκειται ςε καμιά μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία.
14.2.Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1 τθσ
Διακιρυξθσ (Ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ).
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
329

21DIAB000015954
2021-03-12
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.

AΘΟ 15
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………….
από …./…./20.. εγγυθτικι επιςτολι τθσ ……….. Τράπεηασ A.E. Κατάςτθμα ……………ποςοφ …………..
ΕΥΫ που καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν χωρίσ Ψ.Ρ.Α. Θ εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
καλισ λειτουργίασ.

AΘΟ 16
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ: (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)
Ανταλλακτικά – Service: (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)
Εκπαίδευςθ – Εγχειρίδια: (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι Τραπζηθσ καλισ λειτουργίασ των
ειδϊν, εκ ποςοςτοφ ίςου με το 2,5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ αυτϊν χωρίσ Ψ.Ρ.Α.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία
κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο
παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο γνωμοδοτεί για τθν ςυμμόρφωςθ του
αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.

AΘΟ 17
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
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Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, κακϊσ
και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 205 του ν.4412/16. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει
τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 (Ν.4412/2016) οργάνου Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ.
Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι
αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι.
Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθν παροφςα
Σφμβαςθ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ.
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 του ν.4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Σε πίςτωςθ τθσ παροφςασ, θ Σφμβαςθ υπεγράφθ από τον Ρρόεδρο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ενεργϊντασ εκ μζρουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τον εκπρόςωπο του Αναδόχου, ςε
τρία (3) πρωτότυπα.
Από τα τρία πρωτότυπα τα δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο Τμιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
το δε άλλο ζλαβε ο Ανάδοχοσ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIIΙ – Φφλλα Συμμόρφωςθσ- Ρλθρότθτασ Δικαιολογθτικϊν-Ραραλαβι
1. Υπόδειγμα Ψφλλου Συμμόρφωςθσ με Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΤΡ) Απλοφ Υβριδικοφ
Αςτικοφ Λεωφορείου 12mΚατθγορίασ EUROVI
2. Ψφλλο Ρλθρότθτασ Δικαιολογθτικϊν Τεχνικισ Ρροςφοράσ Απλοφ Υβριδικοφ Αςτικοφ
Λεωφορείου 12mΚατθγορίασ EUROVI
3. Υπόδειγμα Ψφλλου Συμμόρφωςθσ με Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΤΡ) Απλοφ Αςτικοφ
Λεωφορείου 12m ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) Κατθγορίασ EUROVI
4. Ψφλλο Ρλθρότθτασ Δικαιολογθτικϊν Τεχνικισ Ρροςφοράσ Απλοφ Αςτικοφ
Λεωφορείου 12m ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) Κατθγορίασ EUROVI
5. Υπόδειγμα Ψφλλου Συμμόρφωςθσ με Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΤΡ) Αρκρωτοφ
Αςτικοφ Λεωφορείου 18mςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) Κατθγορίασ EUROVI
6. Ψφλλο Ρλθρότθτασ Δικαιολογθτικϊν Τεχνικισ Ρροςφοράσ Αρκρωτοφ Αςτικοφ
Λεωφορείου 18mςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) Κατθγορίασ EUROVI
7. Υπόδειγμα Ψφλλου Συμμόρφωςθσ με Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΤΡ) Απλοφ Θλεκτρικοφ
Αςτικοφ Λεωφορείου 12m και των Ραρελκομζνων του (Ψορτιςτϊν Βραδείασ Ψόρτιςθσ)
*Ραρτίδα Ι ι ΙΙ+
8. Ψφλλο Ρλθρότθτασ Δικαιολογθτικϊν Τεχνικισ Ρροςφοράσ Απλοφ Θλεκτρικοφ
Αςτικοφ Λεωφορείου 12m και των Ραρελκομζνων του (Ψορτιςτϊν Βραδείασ Ψόρτιςθσ)
*Ραρτίδα Ι ι ΙΙ+
9.

Υπόδειγμα

Ψφλλου

Ραραλαβισ

Απλοφ

Υβριδικοφ

Αςτικοφ

Λεωφορείου

12mΚατθγορίασ EUROVI
10. Υπόδειγμα Ψφλλου Ραραλαβισ Απλοφ Αςτικοφ Λεωφορείου 12mςυμπιεςμζνου
φυςικοφ αερίου (CNG) Κατθγορίασ EUROVI
11. Υπόδειγμα Ψφλλου Ραραλαβισ Αρκρωτοφ Αςτικοφ Λεωφορείου 18m ςυμπιεςμζνου
φυςικοφ αερίου (CNG) Κατθγορίασ EUROVI
12. Υπόδειγμα Ψφλλου Ραραλαβισ Απλοφ Θλεκτρικοφ Αςτικοφ Λεωφορείου 12m και
των Ραρελκομζνων του (Ψορτιςτϊν Βραδείασ Ψόρτιςθσ)*Ραρτίδα Ι ι ΙΙ+
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1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (Τ.Ρ.) ΑΡΛΟΥ

ΥΒΙΔΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ 12m ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ EURO VI

Ο παρακάτω υποβαλλόμενοσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ είναι ςυμπλθρωματικόσ των βαςικϊν και
ειδικϊν δικαιολογθτικϊν που ηθτοφνται ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ και τα οποία
περιγράφονται ςτισ Τ.Ρ. του διαγωνιςμοφ.

O υπογεγραμμζνοσ ………………………………………………………… του ……………..., νόμιμοσ εκπρόςωποσ
ςτθν Ελλάδα τθσ εταιρίασ ………………………………………………………, θ οποία εταιρία αντιπροςωπεφει
νόμιμα και επίςθμα τον καταςκευαςτι αςτικϊν λεωφορείων ………………………….. ι αποτελεί τον
καταςκευαςτι λεωφορείων …………………………………… (διαγράφεται ζνα εκ των δφο) και θ οποία
ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό προμικειασ απλοφ αςτικοφ υβριδικοφ λεωφορείου 12 m,
κατθγορίασ EURO VI του Y.M.E., με το μοντζλο αςτικοφ λεωφορείου ………………………………………..
του καταςκευαςτι, δθλϊνω υπεφκυνα και γνωρίηοντασ τισ ςυνζπειεσ του Νόμου ότι το
παραπάνω αςτικό λεωφορείο, το οποίο προςφζρεται, ςυμμορφϊνεται πλιρωσ ωσ προσ τα
τεχνικά χαρακτθριςτικά του, με τα παρακάτω αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Τ.Ρ.)
του διαγωνιςμοφ του λεωφορείου.
Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ
Α/Α

Στοιχείο

Τ.Ρ.

1

Τιμι

2

Συμμόρφωςθ
Ναι

3

Ραρατθριςεισ

Πχι

1

2

1

Αναφζρεται το αντίςτοιχο κεφάλαιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν

Τόποσ,
Θμερομθνία θ ζνδειξθ (-), δεν απαιτείται θ αναγραφι τιμισ.
Ππου υπάρχει
θ προςυμπλθρωμζνθ
Σθμειϊνεται με (Ω) ζνα από τα δφο (αυτό που ιςχφει)

2

3
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2. ΦΥΛΛΟ ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΡΛΟΥ
ΥΒΙΔΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ 12m ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ EURO VI

(ςθμειϊςτε με Ω τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά)

Καταςκευαςτισ:___________________________________________________________

Μοντζλο:________________________________________________________________

ΝόμιμοσΕκπρόςωποσ4:_____________________________________________________

Α. Γενικά Δικαιολογθτικά

Α/Α Δικαιολογθτικό

Υποβολι

Ραρατθριςεισ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4

Επίςθμοσ αντιπρόςωποσ ι καταςκευαςτισ
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β. Ειδικά Δικαιολογθτικά

Α/Α Δικαιολογθτικό

Υποβολι

Ραρατθριςεισ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (Τ.Ρ.) ΑΡΛΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ (CNG)
12mΚΑΤΘΓΟΙΑΣEUROVI

Ο παρακάτω υποβαλλόμενοσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ είναι ςυμπλθρωματικόσ των
βαςικϊν και ειδικϊν δικαιολογθτικϊν που ηθτοφνται ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ και
τα οποία περιγράφονται ςτισ Τ.Ρ. του διαγωνιςμοφ.

O υπογεγραμμζνοσ ………………………………………………………… του ……………..., νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ εταιρίασ ………………………………………………………, θ οποία
εταιρία αντιπροςωπεφει νόμιμα και επίςθμα τον καταςκευαςτι αςτικϊν λεωφορείων
………………………….. ι αποτελεί τον καταςκευαςτι λεωφορείων ……………………………………
(διαγράφεται ζνα εκ των δφο) και θ οποία ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό προμικειασ
απλοφ αςτικοφ λεωφορείου 12 m, με κινθτιρα ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG)
του Y.M.E., με το μοντζλο αςτικοφ λεωφορείου ……………………………………….. του
καταςκευαςτι, δθλϊνω υπεφκυνα και γνωρίηοντασ τισ ςυνζπειεσ του Νόμου ότι το
παραπάνω αςτικό λεωφορείο, το οποίο προςφζρεται, ςυμμορφϊνεται πλιρωσ ωσ προσ
τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του, με τα παρακάτω αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (Τ.Ρ.) του διαγωνιςμοφ του λεωφορείου.
Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ
Α/Α Στοιχείο

Τ.Ρ.

Τιμι Συμμόρφωςθ
Ναι

336

Πχι

Ραρατθριςεισ

21DIAB000015954 2021-03-12
Τόποσ, Θμερομθνία

Σφραγίδα - Υπογραφι

337

21DIAB000015954 2021-03-12
4. ΦΥΛΛΟ ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΡΛΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ (CNG) 12m ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ EUROVI

(ςθμειϊςτε με Ω τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά)

Καταςκευαςτισ:__________________________________________________________
Μοντζλο:________________________________________________________________
ΝόμιμοσΕκπρόςωποσ5:_____________________________________________________

Α. Γενικά Δικαιολογθτικά
Α/Α Δικαιολογθτικό

Υποβολι

Ραρατθριςεισ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5

Επίςθμοσ αντιπρόςωποσ ι καταςκευαςτισ
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Β. Ειδικά Δικαιολογθτικά
Α/Α Δικαιολογθτικό

Υποβολι

Ραρατθριςεισ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (Τ.Ρ.)
ΑΘΩΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ (CNG)
18mΚΑΤΘΓΟΙΑΣ EUROVI

Ο παρακάτω υποβαλλόμενοσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ είναι ςυμπλθρωματικόσ
τωνβαςικϊν και ειδικϊν δικαιολογθτικϊν που ηθτοφνται ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ
και τα οποία περιγράφονται ςτισ Τ.Ρ. του διαγωνιςμοφ.

O υπογεγραμμζνοσ ………………………………………………………… του ……………..., νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ εταιρίασ ………………………………………………………, θ οποία
εταιρία αντιπροςωπεφει νόμιμα και επίςθμα τον καταςκευαςτι αςτικϊν λεωφορείων
………………………….. ι αποτελεί τον καταςκευαςτι λεωφορείων ……………………………………
(διαγράφεται ζνα εκ των δφο) και θ οποία ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό προμικειασ
αρκρωτοφ αςτικοφ λεωφορείου 18 m, με κινθτιρα ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου
(CNG) του Y.M.E., με το μοντζλο αςτικοφ λεωφορείου ……………………………………….. του
καταςκευαςτι, δθλϊνω υπεφκυνα και γνωρίηοντασ τισ ςυνζπειεσ του Νόμου ότι το
παραπάνω αςτικό λεωφορείο, το οποίο προςφζρεται, ςυμμορφϊνεται πλιρωσ ωσ προσ
τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του, με τα παρακάτω αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (Τ.Ρ.) του διαγωνιςμοφ του λεωφορείου.

Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ
Α/Α Στοιχείο

Τ.Ρ.

Τιμι Συμμόρφωςθ
Ναι

340

Πχι

Ραρατθριςεισ

21DIAB000015954 2021-03-12
Τόποσ, Θμερομθνία

Σφραγίδα - Υπογραφι
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6. ΦΥΛΛΟ ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΘΩΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ (CNG) 18mΚΑΤΘΓΟΙΑΣ
EUROVI

(ςθμειϊςτε με Ω τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά)

Καταςκευαςτισ:__________________________________________________________
Μοντζλο:________________________________________________________________
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ6:_____________________________________________________

Α. Γενικά Δικαιολογθτικά
Α/Α Δικαιολογθτικό

Υποβολι

Ραρατθριςεισ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6

Επίςθμοσ αντιπρόςωποσ ι καταςκευαςτισ
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Β. Ειδικά Δικαιολογθτικά
Α/Α Δικαιολογθτικό

Υποβολι

Ραρατθριςεισ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (Τ.Ρ.) ΑΡΛΟΥ
ΘΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ 12m ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
*Ραρτίδα Ι ι ΙΙ+
(ΦΟΤΙΣΤΩΝ ΒΑΔΕΙΑΣ ΦΟΤΙΣΘΣ)

Ο παρακάτω υποβαλλόμενοσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ είναι ςυμπλθρωματικόσ των βαςικϊν και
ειδικϊν δικαιολογθτικϊν που ηθτοφνται ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ και τα οποία
περιγράφονται ςτισ Τ.Ρ. του διαγωνιςμοφ.

O υπογεγραμμζνοσ ………………………………………………………… του ……………..., νόμιμοσ εκπρόςωποσ
τθσ εταιρίασ ………………………………………………………, θ οποία εταιρία αντιπροςωπεφει νόμιμα και
επίςθμα τον καταςκευαςτι αςτικϊν λεωφορείων ………………………….. ι αποτελεί τον
καταςκευαςτι λεωφορείων …………………………………… (διαγράφεται ζνα εκ των δφο) και θ οποία
ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό προμικειασ απλϊν θλεκτρικϊν αςτικϊν λεωφορείου 12 m και των
παρελκομζνων του (φορτιςτϊν βραδείασ φόρτιςθσ), του Υ.Μ.Ε., με το μοντζλο αςτικοφ
λεωφορείου ……………………………………….. του καταςκευαςτι, δθλϊνω υπεφκυνα και γνωρίηοντασ
τισ ςυνζπειεσ του Νόμου ότι το παραπάνω αςτικό λεωφορείο και τα παρελκόμενά του, τα οποία
προςφζρονται, ςυμμορφϊνονται πλιρωσ ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ, με τα
παρακάτω αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Τ.Ρ.) του διαγωνιςμοφ των λεωφορείων
και των παρελκομζνων τουσ.
Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ
Α/Α Στοιχείο

Τ.Ρ.

Τιμι Συμμόρφωςθ Ραρατθριςεισ
Ναι

344

Πχι

21DIAB000015954 2021-03-12

Τόποσ, Θμερομθνία

Σφραγίδα - Υπογραφι
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8. ΦΥΛΛΟ ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΡΛΟΥ ΘΛΕΚΤΙΚΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ 12m ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
*Ραρτίδα Ι ι ΙΙ+
(ΦΟΤΙΣΤΩΝ ΒΑΔΕΙΑΣ ΦΟΤΙΣΘΣ)

(ςθμειϊςτε με Ω τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά)

Καταςκευαςτισ:_________________________________________________________________

Μοντζλο:________________________________________________________________________

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ7:____________________________________________________________

Α. Γενικά Δικαιολογθτικά
Α/Α

Δικαιολογθτικό

Υποβολι

1

2

Ραρατθριςεισ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7

Επίςθμοσ αντιπρόςωποσ ι καταςκευαςτισ
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Β. Ειδικά Δικαιολογθτικά
Α/Α

Δικαιολογθτικό

Υποβολι

1

2
Ραρατ
θριςεισ:
……………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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9. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΛΟΥ
ΥΒΙΔΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ 12m ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ EURO VI
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΡΟΣΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρικ.Οχιμ........

(Ζτοιμου Οχιματοσ)
Αμάξωμα Ζλεγχοσ

Ραρατθριςεισ

Εξωτερικι βαφι
Θφρεσ/κλίμακεσ
Εξαεριςμόσ/ανεμιςτιρεσ
Κλιματιςμόσ οδθγοφ-επιβατϊν
Θζρμανςθ οδθγοφ-επιβατϊν
Οροφι
Δεξαμενζσ καυςίμου
Υποδομι τροφοδοςίασ καυςίμου
Θυρίδεσ
Ωϊροσ κινθτιρα
Εςωτερικι επζνδυςθ
Επζνδυςθ δαπζδου
Ωϊροσ οδθγοφ / ερμάρια
Ρλθροφοριακζσ Ρινακίδεσ Γραμμισ
Εςωτερικόσ / εξωτερικόσ φωτιςμόσ
Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
Θλεκτρικόσ πίνακασ / θλεκτρικά
Υαλοκακαριςτιρεσ
Κακρζπτεσ / Κάμερεσ
Ρλθροφοριακζσ / ενδεικτικζσ πινακίδεσ
Μεγαφωνικι Εγκατάςταςθ
Ρυροςβεςτιρεσ / υλικά Αϋ Βοθκειϊν
Ταμείο
Θζρμανςθ εμπρόςκιασ κφρασ, εξωτερικϊν κατόπτρων

348
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Ρλαίςιο
Σφςτθμα διεφκυνςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα πζδθςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα ανάρτθςθσ
Φψθ από το ζδαφοσ
Δοκιμι οδιγθςθσ/πζδθςθσ
Γενικι δοκιμι κινθτιρα Δοκιμι
οργάνων και ςιμανςθσ Δοκιμι /
μζτρθςθ κορφβων Λειτουργία κυρϊν/
αυτοματιςμόσ Συμπεριφορά πορείασ
Θερμοκραςία τροχϊν
Δοκιμι ςυςτιματοσ πζδθςθσ / ςυμπεριφορά
Συμπεριφορά κατά τθν πζδθςθ

Δοκιμι χειρόφρενου
Ζλεγχοσ ελαςτικϊν
Στοιχεία ελαςτικϊν
Ρίεςθ ελαςτικϊν
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΘΣ ΡΟΕΙΑΣ
Αφξ.Αρικμόσ....................
ΑρικμόσΟχιματοσ.....................

349
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Δοκιμι Ρορείασ

Ζλεγχοσ

Ραρατθριςεισ

1. Ζνταςθ κορφβου
2. Στεγανότθτα ςυγκροτ.
3. Λειτουργία κυρϊν / κόρυβοσ
4. Συμπεριφορά οχιματοσ ςε πορεία
5. Θερμοκραςία τροχϊν
6. Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
7. Ενδεικτικά όργανα κερμοκραςίασ
Δοκιμι Ρζδθςθσ

Ζλεγχοσ Ραρατθριςεισ

1. Συμπεριφορά οχιματοσ
2. Συμπεριφορά ςυςτ. Διεφκ.
3. Ζλεγχοσ ζνδειξθσ μανομζτρου
4. Δοκιμζσ χειρόφρενου

Σθμειϊνεται «Ω» μόνον όταν το αποτζλεςμα του ελζγχου είναι κετικό. Ο ζλεγχοσ
επαναλαμβάνεται μετά τθν κεραπεία.

Θ Επιτροπι Δοκιμϊν

Τόποσ και θμερομθνία δοκιμϊν
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10. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΡΑΑΛΑΒΘΣΡΟΣΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΑΡΛΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ 12m ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ
EUROVI
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΡΟΣΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Ζτοιμου Οχιματοσ)
Αμάξωμα

ΖλεγχοσΡαρατθριςεισ

Εξωτερικι βαφι
Θφρεσ/κλίμακεσ
Εξαεριςμόσ/ανεμιςτιρεσ
Κλιματιςμόσ οδθγοφ-επιβατϊν
Θζρμανςθ οδθγοφ-επιβατϊν
Οροφι
Δεξαμενζσ καυςίμου
Υποδομι τροφοδοςίασ καυςίμου
Θυρίδεσ
Ωϊροσ κινθτιρα
Εςωτερικι επζνδυςθ
Επζνδυςθ δαπζδου
Ωϊροσ οδθγοφ / ερμάρια
Ρλθροφοριακζσ Ρινακίδεσ Γραμμισ
Εςωτερικόσ / εξωτερικόσ φωτιςμόσ
Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
Θλεκτρικόσ πίνακασ / θλεκτρικά
Υαλοκακαριςτιρεσ
Κακρζπτεσ / Κάμερεσ
Ρλθροφοριακζσ / ενδεικτικζσ πινακίδεσ
Μεγαφωνικι Εγκατάςταςθ
Ρυροςβεςτιρεσ / υλικά Αϋ Βοθκειϊν
Ταμείο

351

Αρικ. Οχιμ. . . . . . . .

21DIAB000015954
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Θζρμανςθ εμπρόςκιασ κφρασ, εξωτερικϊν κατόπτρων
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Ρλαίςιο
Σφςτθμα διεφκυνςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα πζδθςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα ανάρτθςθσ
Φψθ από το ζδαφοσ
Δοκιμι οδιγθςθσ/πζδθςθσ
Γενικι δοκιμι κινθτιρα Δοκιμι
οργάνων και ςιμανςθσ Δοκιμι /
μζτρθςθ κορφβων Λειτουργία κυρϊν
/ αυτοματιςμόσ Συμπεριφορά πορείασ
Θερμοκραςία τροχϊν
Δοκιμι ςυςτιματοσ πζδθςθσ / ςυμπεριφορά
Συμπεριφορά κατά τθν πζδθςθ

Δοκιμι χειρόφρενου

Ζλεγχοσ ελαςτικϊν
Στοιχεία ελαςτικϊν
Ρίεςθ ελαςτικϊν
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΘΣ ΡΟΕΙΑΣ
Αφξ.Αρικμόσ....................
ΑρικμόσΟχιματοσ.....................
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Δοκιμι Ρορείασ

ΖλεγχοσΡαρατθριςεισ

1. Ζνταςθ κορφβου
2. Στεγανότθτα ςυγκροτ.
3. Λειτουργία κυρϊν / κόρυβοσ
4. Συμπεριφορά οχιματοσ ςε πορεία
5. Θερμοκραςία τροχϊν
6. Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
7. Ενδεικτικά όργανα κερμοκραςίασ

Δοκιμι Ρζδθςθσ

Ζλεγχοσ

Ραρατθριςεισ

1. Συμπεριφορά οχιματοσ
2. Συμπεριφορά ςυςτ. Διεφκ.
3. Ζλεγχοσ ζνδειξθσ μανομζτρου
4. Δοκιμζσ χειρόφρενου

Σθμειϊνεται «Ω» μόνον όταν το αποτζλεςμα του ελζγχου είναι κετικό. Ο ζλεγχοσ
επαναλαμβάνεται μετά τθν κεραπεία.

Θ Επιτροπι Δοκιμϊν

Τόποσ και θμερομθνία δοκιμϊν
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21DIAB000015954
2021-03-12
11. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΡΑΑΛΑΒΘΣΡΟΣΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥΑΘΩΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΣΥΜΡΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ
18m ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ EUROVI

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΡΟΣΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Ζτοιμου Οχιματοσ)
Αμάξωμα

Ζλεγχοσ Ραρατθριςεισ

Εξωτερικι βαφι
Θφρεσ/κλίμακεσ
Εξαεριςμόσ/ανεμιςτιρεσ
Κλιματιςμόσ οδθγοφ-επιβατϊν
Θζρμανςθ οδθγοφ-επιβατϊν
Οροφι
Δεξαμενζσ καυςίμου
Υποδομι τροφοδοςίασ καυςίμου
Θυρίδεσ
Ωϊροσ κινθτιρα
Εςωτερικι επζνδυςθ
Επζνδυςθ δαπζδου
Ωϊροσ οδθγοφ / ερμάρια
Ρλθροφοριακζσ Ρινακίδεσ Γραμμισ
Εςωτερικόσ / εξωτερικόσ φωτιςμόσ
Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
Θλεκτρικόσ πίνακασ / θλεκτρικά
Υαλοκακαριςτιρεσ
Κακρζπτεσ / Κάμερεσ
Ρλθροφοριακζσ / ενδεικτικζσ πινακίδεσ
Μεγαφωνικι Εγκατάςταςθ
Ρυροςβεςτιρεσ / υλικά Αϋ Βοθκειϊν
Ταμείο
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Αρικ. Οχιμ. . . . . . . .

21DIAB000015954
2021-03-12
Θζρμανςθ εμπρόςκιασ κφρασ, εξωτερικϊν κατόπτρων
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Ρλαίςιο
Σφςτθμα διεφκυνςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα πζδθςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα ανάρτθςθσ
Φψθ από το ζδαφοσ
Δοκιμι οδιγθςθσ/πζδθςθσ
Γενικι δοκιμι κινθτιρα Δοκιμι
οργάνων και ςιμανςθσ Δοκιμι /
μζτρθςθ κορφβων Λειτουργία κυρϊν
/ αυτοματιςμόσ Συμπεριφορά πορείασ
Θερμοκραςία τροχϊν
Δοκιμι ςυςτιματοσ πζδθςθσ / ςυμπεριφορά
Συμπεριφορά κατά τθν πζδθςθ

Δοκιμι χειρόφρενου

Ζλεγχοσ ελαςτικϊν
Στοιχεία ελαςτικϊν
Ρίεςθ ελαςτικϊν
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΘΣ ΡΟΕΙΑΣ
Αφξ.Αρικμόσ....................
ΑρικμόσΟχιματοσ.....................
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Δοκιμι Ρορείασ

ΖλεγχοσΡαρατθριςεισ

1. Ζνταςθ κορφβου
2. Στεγανότθτα ςυγκροτ.
3. Λειτουργία κυρϊν / κόρυβοσ
4. Συμπεριφορά οχιματοσ ςε πορεία
5. Θερμοκραςία τροχϊν
6. Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
7. Ενδεικτικά όργανα κερμοκραςίασ

Δοκιμι Ρζδθςθσ

Ζλεγχοσ

Ραρατθριςεισ

5. Συμπεριφορά οχιματοσ
6. Συμπεριφορά ςυςτ. Διεφκ.
7. Ζλεγχοσ ζνδειξθσ μανομζτρου
8. Δοκιμζσ χειρόφρενου

Σθμειϊνεται «Ω» μόνον όταν το αποτζλεςμα του ελζγχου είναι κετικό. Ο ζλεγχοσ
επαναλαμβάνεται μετά τθν κεραπεία.

Θ Επιτροπι Δοκιμϊν

Τόποσ και θμερομθνία δοκιμϊν
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2021-03-12
12. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΛΟΥ
ΘΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ 12mΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρικ.Οχ
ιμ........

(Ζτοιμου Οχιματοσ)
Αμάξωμα

Ζλεγχοσ

Εξωτερικι βαφι
Θφρεσ/κλίμακεσ
Εξαεριςμόσ/ανεμιςτιρεσ
Κλιματιςμόσ οδθγοφ-επιβατϊν
Θζρμανςθ οδθγοφ-επιβατϊν
Οροφι
Συςςωρευτζσ Κίνθςθσ
Τροφοδοςία Θλεκτροκινθτιρα
Θυρίδεσ
Ωϊροσ κινθτιρα
Εςωτερικι επζνδυςθ
Επζνδυςθ δαπζδου
Ωϊροσ οδθγοφ / ερμάρια
Ρλθροφοριακζσ Ρινακίδεσ Γραμμισ
Εςωτερικόσ / εξωτερικόσ φωτιςμόσ
Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
Θλεκτρικόσ πίνακασ / θλεκτρικά
Υαλοκακαριςτιρεσ
Κακρζπτεσ / Κάμερεσ
Ρλθροφοριακζσ / ενδεικτικζσ πινακίδεσ
Μεγαφωνικι Εγκατάςταςθ
Ρυροςβεςτιρεσ / υλικά Αϋ Βοθκειϊν
Ταμείο
Θζρμανςθ εμπρόςκιασ κφρασ, εξωτερικϊν κατόπτρων
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Ραρατθριςεισ

21DIAB000015954
2021-03-12
Ρλαίςιο
Σφςτθμα διεφκυνςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα πζδθςθσ / εξαρτιματα
Σφςτθμα ανάρτθςθσ
Φψθ από το ζδαφοσ
Δοκιμι οδιγθςθσ/πζδθςθσ
Γενικι δοκιμι κινθτιρα
Δοκιμι οργάνων και ςιμανςθσ
Δοκιμι / μζτρθςθ κορφβων
Λειτουργία κυρϊν / αυτοματιςμόσ
Συμπεριφορά πορείασ
Θερμοκραςία τροχϊν
Δοκιμι ςυςτ. Ρζδθςθσ / ςυμπεριφορά
Συμπεριφορά κατά τθν πζδθςθ
Συμπεριφορά ανάκτθςθσ ενζργειασ
Δοκιμι χειρόφρενου

Ζλεγχοσ ελαςτικϊν
Στοιχεία ελαςτικϊν
Ρίεςθ ελαςτικϊν

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΘΣ ΡΟΕΙΑΣ
Αφξ.Αρικμόσ....................
Αρικμόσ Οχιματοσ . . . . .
Δοκιμι Ρορείασ
1. Λειτουργία κυρϊν / κόρυβοσ
2. Συμπεριφορά οχιματοσ ςε πορεία
3. Θερμοκραςία τροχϊν
4. Ενδεικτικά όργανα / ςιμανςθ
5.Ενδεικτικά όργανα Θερμοκραςίασ

360
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Δοκιμι Ρζδθςθσ
ΖλεγχοσΡαρατθριςεισ
1.

Συμπεριφορά οχιματοσ

2.

Συμπεριφορά ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ

3.

Ζλεγχοσ ζνδειξθσ μανομζτρου

4.

Δοκιμζσ χειρόφρενου

Σθμειϊνεται «Ω» μόνον όταν το αποτζλεςμα του ελζγχου είναι κετικό. Ο ζλεγχοσ επαναλαμβάνεται
μετά τθν κεραπεία.

Θ Επιτροπι Δοκιμϊν
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