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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 02
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 12
ης 

Ιανουαρίου 2023 

 

Αριθμός Απόφασης 06/2023 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03
ο
    

Τροποποίηση της με αριθμό 857/09-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου μόνο όσον 

αφορά το παράρτημα Ι των τεχνικών προδιαγραφών. (Εισήγηση με α/α 2724/11-01-2022 Διεύθυνσης 

Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων). 

 Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 12
η
 Ιανουρίου 2023 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 

(Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του 

Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 

112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022  και την υπ’ αριθμό 85/10-01-2023 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:6ΡΡ2Ω1Ρ-ΘΩΨ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.:2/2637/12-01-2023, η οποία κοινοποιήθηκε 

νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του 

ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Αφού διαπιστώθηκε, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαρτία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 

συναίνεση τους στην δια περιφοράς διαδικασία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών δήλωσαν 

παρόντα οκτώ (08) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 01. Γιαννάς Νικόλαος 

02. Καρίκης Ευστράτιος 02. Κορωναίος Ιωάννης 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος 03. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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08. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

  

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
Απέχουμε από την ψηφοφορία λόγω της απόφσης του ΣΤΕ μέχρι διεκπεραίωσης της νομοθεσίας από το αρμόδιο 

Υπουργείο. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα τρία (03) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, τέθηκε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2724/11-01-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου 

Υλικού και Μηχανημάτων, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:       

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμό 857/09-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου μόνο 

όσον αφορά το παράρτημα Ι των τεχνικών προδιαγραφών. 

Με την με αριθμό 857/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη και η κατάρτιση 

των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (01) ηλεκτρικού 

ασθενοφόρου οχήματος, ποσού 136.400,00 € με το Φ.Π.Α., λόγω άγονου διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη 

με νέους όρους του τμήματος (05) του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων». 

Στους νέους όρους εκ παραδρομής δεν αλλάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και εισηγούμαστε την έγκριση 

των νέων όρων των τεχνικών προδιαγραφών όπως παρακάτω: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

TMHMA 5  :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ  –  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης  136.400,00 € (μαζί με τον ΦΠΑ 24%), προβλέπεται η 

προμήθεια καινούργιου, ηλεκτροκίνητου ασθενοφόρου  οχήματος, τα οποίο θα χρησιμοποιηθεί  για τις 

ανάγκες του Δήμου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και 2022. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016). 

Β . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη  περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση  +5% της αναφερόμενης τιμής. 

 1 . Γενικά  στοιχεία    

1.1. Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, πρώτης χρήσης, νέας σειράς (όχι 

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

στην αγορά. 

1.2. Το όχημα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο. 

1.3 Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο φορτίο του αδιασκεύαστου αυτοκινήτου σύμφωνα με τις δυνατότητες του 

αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι άνω των 900 kgr. 

1.4. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων, θα 

ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

1.5. Το όχημα θα φέρει σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία. 

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

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

 2 .  Πλαίσιο – Αμάξωμα - Θάλαμος  οδήγησης  

Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό,  

ημιπροωθημένης οδηγήσεως με ακτίνα στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, ώστε να 

ΑΔΑ: 6Θ9ΨΩ1Ρ-Φ5Ζ



3/25 

 

συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επίσης το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης 

και πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις πόρτες. 

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

μηχανικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή. Το πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την αντοχή 

του πλαισίου. 

Το πλαίσιο θα διαθέτει δύο θύρες για την καμπίνα επιβατών και τρείς για τον χώρο φόρτωσης . 

Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα είναι: 

Το συνολικό μήκος οχήματος θα είναι περίπου έως 5.400 mm 

Το συνολικό πλάτος οχήματος με τους καθρέπτες περίπου 2.200 mm 

Το συνολικό ύψος αδιασκεύαστου οχήματος  περίπου 2.000 mm 

Το μέγιστο μήκος χώρου ασθενούς περίπου 2.500 mm ή μεγαλύτερο 

Το μέγιστο πλάτος ανοίγματος  χώρου ασθενούς περίπου 1.600  mm 

Ύψος χώρου ασθενούς   περίπου 1.400 mm ή μεγαλύτερο 

Μικτό βάρος του οχήματος  περίπου  3,0  τόνων  

Ωφέλιμο φορτίο αδιασκεύαστου οχήματος θα είναι  άνω  των  0,90  τόνων  

Διάμετρος κύκλου στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο μικρότερη των 12,5 m 

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

κατασκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών (οδηγού) θα είναι μονωμένος (σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με 

κατάλληλο υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο 

ανθεκτικό υλικό και θα χωρίζεται από το θάλαμο ασθενούς με τοίχωμα, επενδεδυμένο εξ ολοκλήρου και από 

τις δύο πλευρές του. Το τοίχωμα στο πάνω μέρος του να έχει γυάλινο συρταρωτό παράθυρο ασφαλείας, 

χωρισμένο στα δύο, που να μπορεί να ασφαλίζει στην κλειστή θέση από την πλευρά του θαλάμου του 

οδηγού. 

Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και 

βάθος για πιο άνετη οδήγηση. 

Στο θάλαμο και στο ταμπλό του οδηγού, θα  διατίθεται κατάλληλος χώρος για τοποθέτηση των συσκευών 

ασύρματης επικοινωνίας, συμβατικής και TETRA. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να προβλεφθεί σε τέτοιο 

σημείο ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός των μέσων ραδιοεπικοινωνίας χωρίς δυσκολία, τόσο από την 

θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού 

Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, ρυθμιζόμενο του οδηγού, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. 

δερματίνη) μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται. 

Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, και ζώνες ασφαλείας τριών 

σημείων. 

Θα υπάρχει αερόσακος οδηγού και συνοδηγών. Επιπλέον αερόσακοι θα αξιολογηθούν θετικά όπως επίσης 

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

Θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) 

στο μπροστινό μέρος του οχήματος και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού, 

εσωτερικό καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες θερμαινόμενους (αριστερά, δεξιά), 

αναδιπλούμενους, ευρυγώνιους. 

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

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

σε συστήματά του. 

Θάλαμος ασθενούς: 

• Η όλη διαμόρφωση και ο εξοπλισμός του θαλάμου, η διάταξη φορείων, καθισμάτων, ιατροτεχνολογικού 

κτλ.  εξοπλισμού,  τα  ερμάρια,  οι  φιάλες  οξυγόνου,  οι  χειρολαβές,  οι  πίνακες  κτλ,  να  περιγραφούν 
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αναλυτικά (υλικά, διαστάσεις κτλ) με τα αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία (τύποι, prospectus κτλ) και να 

εμφανισθούν σε λεπτομερή σχέδια (κατόψεις - τομές) που να κατατεθούν με την προσφορά. Ακόμη, 

πλήρη, διαστασιολογημένα σχεδιαγράμματα (κατόψεις - τομές - πλάγιες όψεις - προοπτικά σχέδια) και 

έγχρωμες απεικονίσεις θα πρέπει να κατατεθούν για σύνολο του οχήματος με έμφαση στα σημεία που 

αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης της εργονομίας τους. 

• Ο οίκος που θα επιλεγεί, θα πρέπει κατά την παράδοση του ασθενοφόρου οχήματος, να επιδείξει την 

ύπαρξη και συμφωνία των όσων αναφέρονται στην Τεχνική του Προσφορά καθώς και στα φυλλάδια και 

σχεδιαγράμματα που κατέθεσε με αυτήν. 

• Η εσωτερική κατασκευή του θαλάμου να αποτελείται από τα κατά το δυνατό λιγότερα τεμάχια, ώστε να 

αποφευχθούν πολλαπλοί αρμοί και συνδέσεις, που παρουσιάζουν δυσκολίες στον καθαρισμό τους. 

• Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλες θέσεις (πάνω ακριβώς από το φορείο) να τοποθετηθούν δύο (2) 

συστήματα ανάρτησης που να παρέχουν την δυνατότητα ανάρτησης έως δύο (2) φιαλών χορήγησης υγρών 

από 250 - 1.000 ml, από το καθένα. Για τα συστήματα ανάρτησης φιαλών πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 

ασφαλίζονται σε ειδικά διαμορφωμένες υποδοχές με ειδικό μηχανισμό στον στροφέα (μεντεσέ). Τα 

συστήματα ανάρτησης να έχουν μηχανισμό σταθεροποίησης ώστε να εμποδίζεται η ταλάντωση των φιαλών 

κατά την κίνηση του ασθενοφόρου. Οι φιάλες να ακινητοποιούνται με ειδικούς ιμάντες στην εσωτερική 

επιφάνεια της συσκευής ανάρτησης, η οποία οφείλει να έχει στρογγυλεμένες και ατραυματικές κατά το 

δυνατόν γωνίες. Κάθε άλλη πρόταση του διασκευαστή να κριθεί και να αξιολογηθεί από την εργονομία και 

την κατασκευαστική του τελειότητα. 

• Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλη θέση, να τοποθετηθεί μία (1) επιμήκης χειρολαβή (μπάρα 

στήριξης προσωπικού). Η χειρολαβή αυτή να είναι μεταλλική, αντιολισθητικής επιφάνειας με ελάχιστο μήκος 

1,5 m και να στηρίζεται κατά μήκος σε τρία σημεία. Ν α βρίσκεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες υποδοχές 

στην επένδυση της οροφής προς αποτροπή τραυματισμών.  

• Τα υλικά διασκευής - διαμόρφωσης του θαλάμου (επένδυση οροφής, δαπέδου, τοιχωμάτων κτλ) να 

είναι ανθεκτικά σε πλύσιμο με τα συνήθη απορρυπαντικά και την απολύμανσή τους με διάλυμα χλωρίνης 

10% και επίσης ανθεκτικά σε πυρκαγιά (η καύση τους να γίνεται με αργό ρυθμό και θα είναι αυτοσβενόμενα 

με την απομάκρυνση της φλόγας). Ειδικά η οροφή και τα τοιχώματα να είναι καλυμμένα με ενισχυμένο 

κατάλληλο για αυτή τη χρήση υλικό, ανθεκτικό όπως πιο πάνω σε πλύσιμο, απορρυπαντικά και πυρκαγιά 

καθώς και στις συνήθεις κρούσεις. Ειδικώς για την αντοχή στην πυρκαγιά, το υλικό θα πρέπει να έχει 

ρυθμό καύσης μικρότερο από 100 mm/min μετρούμενο σύμφωνα με το ISO 3795, όπως προβλέπεται στη 

παράγραφο 4.4.1 του ΕΝ 1789:2007. 

Η στήριξη του εξοπλισμού (με κοχλίες ή ήλους) επί των τοιχωμάτων, να γίνεται με κατάλληλα μεταλλικά 

αντικρίσματα ή νευρώσεις στο εσωτερικό μέρος του τοιχώματος στις θέσεις της διάτρησης, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αντοχή του τοιχώματος κατά τις καταπονήσεις των στηριγμάτων. 

• Μεταξύ της εσωτερικής διασκευής του θαλάμου και του εξωτερικού περιβλήματος του οχήματος να 

τοποθετηθεί μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητος το οποίο να εξασφαλίζει: Θερμική μόνωση με συντελεστή όχι 

μεγαλύτερο από 1 Kcal/m2 h°C. Ηχητική μόνωση στο εσωτερικό του θαλάμου ασθενούς σύμφωνα με το 

πρότυπο CEN, ΕΝ 1789:2007. 

• Το δάπεδο του θαλάμου να επενδυθεί εσωτερικά με κατάλληλο υλικό τύπου πλακάζ, πάχους τουλάχιστον  8  

mm,  το  οποίο  να  στερεωθεί  με  ανοξείδωτες  βίδες  και  να  επιστρωθεί  με  ειδικό 

αντιολισθητικό υλικό, έτσι ώστε να προστατεύονται όλες οι εσωτερικές επικατασκευές, που στερεώνονται στο 

δάπεδο, από την είσοδο νερού, όταν πλένεται το εσωτερικό του οχήματος. 

• Στο δάπεδο, τοιχώματα, ενδιάμεσο διαχωριστικό και λοιπά σημεία του θαλάμου όπου θα απαιτηθούν 

εργασίες στήριξης, διαμόρφωσης ή πρόσθετης ενίσχυσης, να ληφθούν όλα τα μέτρα αντισκωριακής 

προστασίας (βαφή κτλ). 

• Τα τζάμια του θαλάμου να είναι ημιδιάφανα με αμμοβολή ή με τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης κατάλληλης 

για κρύσταλλα οχημάτων, μέχρι τα 2/3 του ύψους τους. 

• Στο θάλαμο ασθενούς και σε εργονομικά πρόσφορη θέση να τοποθετηθεί “επιτοίχια” συσκευή έγχυσης 

απολυμαντικού υγρού για τα χέρια.  

• Σε κατάλληλο σημείο του θαλάμου να υπάρχει στερεωμένο μικρό δοχείο απορριμμάτων. 
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• Στις θέσεις στερέωσης εξοπλισμού στο δάπεδο του θαλάμου, να υπάρχει στεγανότητα σε σκόνη, νερό 

κτλ. Με την προσφορά να δοθούν και τα ανάλογα σχέδια των πρόσθετων ενισχύσεων και κατασκευών που 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν. Η όλη διάταξη του εξοπλισμού του ασθενοφόρου πρέπει να είναι μελετημένη έτσι 

ώστε να μην επηρεάζει την οδική συμπεριφορά του. 

Στο θάλαμο ασθενούς να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) πόρτες, η μία στο πλάι δεξιά και η άλλη πίσω. Η 

πλαϊνή πόρτα να διαθέτει παράθυρο με κρύσταλλο ασφαλείας με βάση την υπάρχουσα Νομοθεσία, που να 

είναι ανοιγόμενο συρταρωτά με κλειδαριά ασφαλείας εσωτερικά, να έχει κλειδαριά ασφαλείας, μόνωση για 

σκόνη κτλ., να ανοίγει συρταρωτά και σε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί εσωτερικό ενσωματωμένο 

σκαλοπάτι  να  είναι  προσπελάσιμη  με  αυτόματο  πτυσσόμενο εάν αυτά απαιτούνται.  Το  

ενσωματωμένο  ή  το  αυτόματο πτυσσόμενο σκαλοπάτι να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Το πτυσσόμενο 

να είναι συρταρωτό κάτω από το αμάξωμα, με μηχανισμό λειτουργίας και να έχει πλάτος τουλάχιστον 20 cm. 

Η πόρτα επίσης να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισής της κατά το άνοιγμά της, όταν το όχημα 

βρίσκεται σε κατωφέρεια. Η πίσω πόρτα να έχει μόνωση για σκόνη κτλ, κλειδαριά, φωτεινό παράθυρο με 

κρύσταλλο ασφαλείας με βάση την υπάρχουσα Νομοθεσία και ικανό πλάτος για την άνετη και απευθείας 

είσοδο - έξοδο του φορείου, να είναι δίφυλλη και να ανοίγει μέχρι το ύψος της οροφής. Το κάθε φύλλο της 

πόρτας να ανοίγει μέχρι 180° και να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης του στις 90° και στις 

180°. Στο πίσω μέρος του αμαξώματος να υπάρχει σκαλοπάτι σε όλο το μήκος ανοίγματος των φύλλων με 

αντιολισθητική επιφάνεια. Επί της εσωτερικής όψης των φύλλων να τοποθετηθεί ειδικό φώτο-ανακλαστικό 

υλικό (για την αποφυγή ατυχημάτων κατά το άνοιγμά τους). 

Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου τύπου 

ασφαλείας. 

Το κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη 

θερμαινόμενου φρέσκου αέρα,  εργοστασιακό  σύστημα ψύξης μηχανικού κλιματισμού (ψύξη-αερισμός), 

με τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, εσωτερικό φωτισμό στον θάλαμο  οδήγησης και στον 

χώρο  ασθενούς, ψηφιακό ράδιο-MΡ3, κεραία και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση,  έτοιμο  για  χρήση) και 

γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

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

Φωτισμός 

Το  ασθενοφόρο  θα  είναι  εφοδιασμένο  με  τέσσερις (4) φάρους τύπου LED στην οροφή του, δύο εμπρός 

και δύο πίσω, οι οποίοι θα είναι χαμηλού ύψους και να έχουν αεροδυναμική μορφή για να παρουσιάζουν τη 

μικρότερη δυνατή αντίσταση αέρα. Το ύψος τους να είναι έως 60 mm και η διάμετρός τουλάχιστον 140 mm. 

Κάθε φανός να αποτελείται από μια συστοιχία λυχνιών τύπου LED, τουλάχιστον 15 τον αριθμό, με 

κατανάλωση ρεύματος έως 1 Amp και ένα παραβολικό κάτοπτρο, και να παράγουν ισχυρές δέσμες κυανού 

φωτός σε οριζόντιο επίπεδο 360 μοιρών, χωρίς να αφήνουν τυφλό σημείο. Η ταχύτητα αναλαμπής των 

φανών να είναι τέτοια ώστε να παράγονται συνολικά τουλάχιστον 120 αναλαμπές το λεπτό. Η σχεδίαση να 

εξασφαλίζει έντονη φωτεινή σήμανση στο όχημα και ταυτόχρονα να μην είναι εκτυφλωτική για τους οδηγούς 

των ακολουθούντων οχημάτων. Κάθε φανός να καλύπτεται στεγανά με μονοκόμματο κάλυμμα από πλαστικό 

μεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώματος κυανού που δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών 

ακτινών. Θα φέρουν πιστοποίηση R65. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα τουλάχιστον 

για πέντε (5) χρόνια. Το όλο σύστημα να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα  12  V  DC  με  γείωση  αρνητικού  

πόλου,  να  έχει  μικρή  κατανάλωση  ισχύος  και  να  φέρει αντιπαρασιτική διάταξη για να μην δημιουργεί 

παρεμβολές στον πομποδέκτη των οχημάτων. Θα δοθεί πιστοποιητικό για την καταλληλότητα σε 

ασθενοφόρο. Ο ενισχυτής της σειρήνας θα έχει ισχύ τουλάχιστον 100 W και θα παράγει τουλάχιστον τρεις (3) 

διαφορετικούς διαπεραστικούς ήχους σε περιοχή συχνότητας από 700 έως 1800 Hz. Η ένταση εξόδου του 

ήχου της σειρήνας από το ηχείο να μην είναι μικρότερη από 120 dB σε απόσταση τριών (3) μέτρων από το 

ηχείο. Το ηχείο να έχει ισχύ 100 W RMS τουλάχιστον και να βρίσκεται τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση. Ο  

χειρισμός  της  σειρήνας  από  το  πλήρωμα  θα  επιτυγχάνεται  μέσω  κατάλληλου χειριστηρίου το οποίο θα 

είναι εργονομικά τοποθετημένο στο θάλαμο οδήγησης και σε σημείο επί του πίνακος οργάνων, ευχερώς 

προσιτό τόσο από την θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού. 

• Στο μπροστινό μέρος του ασθενοφόρου και επί της μάσκας ή του καλύμματος (καπό) του κινητήρα να 

τοποθετηθούν δύο (2) αναλάμποντες φανοί τύπου led (“φλας αναγνώρισης”). Κάθε φανός “φλας 

αναγνώρισης” να παράγει 90 - 150 αναλαμπές/min, χρώματος μπλε. Να είναι κατάλληλοι και ικανής 

ισχύος για την επαύξηση της έγκαιρης αναγνώρισης του ασθενοφόρου. Επιπλέον δύο (2) αναλάμποντες φανοί 

τύπου led (“φλας αναγνώρισης”), ομοίων προδιαγραφών με τους προαναφερόμενους, θα τοποθετηθούν και 
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επί των πλευρών της οροφής σε κατάλληλα διαμορφωμένα ανοίγματα ή εσοχές. Όλοι οι αναλάμποντες 

φανοί-φλας αναγνώρισης θα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση των κύριων φανών 

προειδοποίησης του ασθενοφόρου οχήματος (δηλ. τους φάρους). Θα πρέπει για τα εν λόγω φωτιστικά σώματα 

(δηλ. οι φάροι και τα “φλας αναγνώρισης”) να είναι δυνατή η ενεργοποίησή τους και με τον κινητήρα του 

οχήματος εκτός λειτουργίας. 

• Στο πίσω μέρος της οροφής του ασθενοφόρου, να τοποθετηθούν δύο  (2)  φανοί  κινδύνου  (alarm). Οι δύο 

(1+1) φανοί κινδύνου (alarm) πορτοκαλί χρώματος, τύπου led, να είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένοι με το 

υπόλοιπο σύστημα φανών κινδύνου (alarm) του οχήματος και να ενεργοποιούνται αυτόματα, δίχως επιπλέον 

χειρισμό, όταν τίθενται σε λειτουργία τα βασικά φώτα κινδύνου (alarm) του οχήματος. Οι φανοί κινδύνου να  

είναι  τοποθετημένοι  με  τρόπο  ώστε  να  μην  επηρεάζονται,  όσον  αφορά  στην  ορατότητα,  από  το 

άνοιγμα των πίσω θυρών.  

• Ακόμη, από δύο (2) φανοί θα τοποθετηθούν εξωτερικά στις δύο πλευρές της οροφής του ασθενοφόρου, 

δηλαδή τέσσερις (4) φανοί συνολικά, οι οποίοι θα φωτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο προς διευκόλυνση 

των  ενεργειών  του  πληρώματος.  Κάθε  φανός  θα  είναι  εφοδιασμένος  με  λυχνίες LED. Η φωτεινή 

δέσμη θα κατευθύνεται από τις πλευρές της οροφής προς το έδαφος με κλίση περίπου 45°. Θα 

λειτουργούν με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 12 V DC. Οι φανοί αυτοί να καλύπτονται με στεγανό 

κάλυμμα από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής, που δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών 

ακτινών. Η τοποθέτηση τους επί των πλευρών της οροφής να γίνει κατά τρόπο ώστε να προεξέχουν το 

λιγότερο δυνατόν. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Η 

λειτουργία τους θα επιτυγχάνεται με διακόπτη στο ταμπλό του οχήματος και πλησίον του οδηγού και του 

συνοδηγού. 

• Οι εξωτερικοί αναλάμποντες φανοί να ελέγχονται από τον οδηγό μέσω κονσόλας με διακόπτες και να 

προστατεύονται από ανεξάρτητες ασφάλειες. Η κονσόλα να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στο ταμπλό 

του θαλάμου οδηγού, ώστε να είναι προσιτή τόσο από την θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού. Τα 

φωτιστικά εξωτερικά επί της να μην προεξέχουν περισσότερο των 100 mm πάνω από την επιφάνεια της 

οροφής. Σε όσα φωτιστικά απαιτείται, για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων του ασθενοφόρου, να 

υπάρχουν αντιπαρασιτικές διατάξεις. 

Στον θάλαμο ασθενούς θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητες γραμμές έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης σε κάποια 

από τις καταναλώσεις να μη τίθενται εκτός λειτουργίας και όλες οι υπόλοιπες. Το υποσύστημα περιλαμβάνει: 

• Έως τρεις (3) φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες). 

• Έως τρεις (3) φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες) που να δίνουν μπλε φως για τη νύχτα. Οι μονάδες αυτές θα 

μπορεί να είναι ενιαίες με τις πιο πάνω φωτιστικές μονάδες.  

• Δύο (2) φωτιστικές μονάδες που να είναι τοποθετημένες στο πάνω πίσω μέρος του οχήματος εσωτερικά και 

να είναι ενσωματωμένες στον πολυεστέρα, για να φωτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο προς διευκόλυνση της 

φόρτωσης- εκφόρτωσης του φορείου. Κάθε φωτιστική μονάδα να είναι εφοδιασμένη με λυχνίες LED. Η 

ενεργοποίηση- απενεργοποίησή τους να γίνεται από τον θάλαμο ασθενούς με ειδικό διακόπτη ή με το 

άνοιγμα-κλείσιμο των πίσω θυρών.  

• Έως τέσσερις (4) ρευματοδότες για τάση 12 V DC και σταθερή ένταση 20Α για την τροφοδοσία ιατρικών  

συσκευών.  Πάνω  από  κάθε  ρευματοδότη  θα  τοποθετείται  ανθεκτικό  πινακίδιο  που  θα αναγράφει 

την τάση (12V DC) καθώς και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ Pmax σε Watt. 

• Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανοικτής ακροάσεως μεταξύ θαλάμου οδηγού και θαλάμου ασθενούς 

ενεργοποιούμενο από τον θάλαμο οδηγού και από τον θάλαμο ασθενούς. 

• Τον εξαερισμό θαλάμου ασθενούς 

Ηλεκτρικός  πίνακας  12V  DC  με  γενικό  διακόπτη,  γραμμές  για  τους  ρευματοδότες  και  τα  φωτιστικά 

σώματα, τον εξαεριστήρα κλπ., με τους αντίστοιχους ασφαλειοδιακόπτες. 

Το κάθε όχημα πρέπει  απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 

α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με όλα τα 

εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού). 

β) Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.  

γ) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
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Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, του εξοπλισμού ασφαλείας, ενδεικτικών λυχνιών 

και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και οι οποίες θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ( 

επί  ποινή  αποκλεισμού ) οι κάτωθι και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που διαθέτει ο θάλαμος 

οδήγησης και ο χώρος φόρτωσης. 

 Ηλεκτρικά παράθυρα μπρος 

 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

 Φώτα ημέρας 

 Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος και βάθος 

 Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας 

 Μηχανικός Κλιματισμός με φίλτρο και συλλέκτη σκόνης 

 Δισκόφρενα μπρος πίσω 

 Σύστημα ελέγχου ευστάθειας  

 Έλεγχος πίεσης ελαστικών  

 Σύστημα ψύξης μπαταρίας 

 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια 

Ο εξοπλισμός του θαλάμου ασθενούς θα περιγράφει αναλυτικά στην προσφορά και να συνοδεύεται από όλα 

τα απαραίτητα εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus), σχέδια κτλ. Το σύνολο του εξοπλισμού ανά  είδος 

και προορισμό να είναι τυποποιημένα προϊόντα παραγωγής σειράς εξειδικευμένων σε παρόμοιες 

κατασκευές οίκων. 

Ο θάλαμος ασθενούς να είναι εξοπλισμένος με τα εξής βασικά στοιχεία μεταφοράς ασθενούς τυποποιημένα 

προϊόντα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου CEN, ΕΝ 1865 όπως ισχύει: 

• Φορείο ασθενούς, ένα (1) 

• Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς, ένα (1) 

• Φορείο πολυτραυματία (scoop), ένα (1) 

• Κάθισμα μεταφοράς ασθενούς, ένα (1) 

• Στρώμα κενού, ένα (1) 

• Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία, μία (1) 

Ο θάλαμος ασθενούς (σύμφωνα με την ΕΝ 1789 όπως ισχύει) πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τα εξής 

βασικά είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 

• Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες), ένα σετ (1) 

• Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών, ένας (1). 

• Σετ συσκευών ακινητοποίησης Αυχένος (αυχενικά κολάρα), ένα σετ (1) 

• Παροχές Οξυγόνου 

• Φορητή παροχή Οξυγόνου 

• Συσκευή Τεχνητού Αερισμού (AMBU) με τα παρελκόμενά της, μια (1) 

• Επιτοίχια ηλεκτρική Αναρρόφηση, μία (1) 

• Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση, μία (1) 

• Πιεσόμετρο χειροκίνητο, ένα (1) 

• Παλμικό Οξύμετρο, ένα (1) 

• Στηθοσκόπιο, ένα (1) 

• Διαγνωστικός φωτισμός, ένας (1) 
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• Αυτόματος Απινιδωτής, ένας (1) 

• Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών, μία (1) 

• Μάσκα C.P.A.P. τύπου Boussignac, μία (1) 

Εντός του θαλάμου ασθενούς, πρέπει να κατασκευασθούν ερμάρια - συρτάρια - προθήκες - ράφια για την 

φύλαξη του υγειονομικού υλικού. Τα ερμάρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα για να 

καθαρίζονται. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι λεία και ανθεκτική στη διάβρωση ή την οξείδωση. Το υλικό 

κατασκευής τους να μην εμποτίζεται από υγρά και να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά και καθοριστικά 

μέσα. Τα συρτάρια (εάν υπάρχουν) να διαθέτουν μηχανισμό ο οποίος να  επιτρέπει  την  ανεμπόδιστη  

λειτουργία  τους  (άνοιγμα  -  κλείσιμο).  Να  διαθέτουν  επίσης  ειδική ασφάλεια η οποία να μην επιτρέπει 

την απόσπασή τους από τον μηχανισμό τους παρά μόνο όταν χρειάζεται να γίνει καθαριότητα στο εσωτερικό 

τους. Να διαθέτουν χειρολαβές που να μην προεξέχουν (αποφυγή τραυματισμού) και ειδικό σύστημα που να 

τα ασφαλίζει και να μην επιτρέπει το ακούσιο άνοιγμα τους όταν το ασθενοφόρο κινείται. Τα ερμάρια να 

κλείνουν και να ασφαλίζουν με μηχανισμό ο οποίος να μην επιτρέπει το αυτόματο άνοιγμα (κίνδυνος 

τραυματισμού), όταν το ασθενοφόρο κινείται. 

Καθίσματα προσωπικού 

Το κάθισμα που θα τοποθετηθεί στον θάλαμο ασθενούς, πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, μαλακό, 

γεμισμένο και επικαλυμμένο με ειδικό υλικό (βραδύκαυστο), ανθεκτικό στην πλύση και αποστείρωση με 

διάλυμα οικιακής χρήσεως Χλωρίνη 10%. Το κάθισμα να διαθέτει ζώνη ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου τριών 

σημείων αυτόματης περιέλιξης και με σωστή τοποθέτηση και εφαρμογή στο σώμα του καθήμενου. Το κάθισμα 

θα έχει μέτωπο προς τα εμπρός (δηλ. κατά την φορά κίνησης του οχήματος) ή προς τα πίσω (δηλ. αντίθετα 

προς την φορά κίνησης του οχήματος). Ακόμη το κάθισμα να διαθέτει προσκέφαλο. 

Ανάλογα με τη διαρρύθμιση του θαλάμου ασθενούς από τον διασκευαστή μπορεί να τοποθετηθεί και δεύτερο 

κάθισμα προσωπικού, όμοιων χαρακτηριστικών με το πρώτο. 

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

στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται για το πλαίσιο, όπου υποχρεωτικά θα  περιλαμβάνονται οι 

παρακάτω πληροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος. 

 Ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. 

 Διαστάσεις πλαισίου. 

 Μεταξόνιο-μετατρόχιο. 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος. 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με τον θάλαμο οδήγησης. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 

3 .   Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι αμιγώς ηλεκτρικός, ισχύος τουλάχιστον 100 kW. 

Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 250 Νm Θα αξιολογηθεί θετικά αν η ροπή στρέψης είναι 

υψηλότερη. 

Ο κινητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1.Ισχύς τουλάχιστον :    100  kW  

2. Μέγιστη ροπή τουλάχιστον : 250 Νm 

3. Κατανάλωση μικρότερη (σε συνδυασμένο κύκλο WLTP): 280 Wh/km 

4. Aυτονομία συνδυασμένου κύκλου μεγαλύτερη ή ίση : 230 km 

5. Αυτονομία κύκλου πόλης μεγαλύτερη ή ίση : 300 km 

6. Eπiτάχυνση 0-100 km μικρότερη ή ίση : 15 sec 
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Η χωρητικότητα των μπαταριών θα είναι τουλάχιστον 50 kwh και η φόρτιση θα επιτυγχάνεται (0%-

100%) σε περίπου 7,5 ώρες ή λιγότερο από τριφασικό φορτιστή ισχύος 11 kW. 

Όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε προσιτό για 

τους τεχνίτες σημείο. 

Οποιοδήποτε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα θα 

αξιολογηθεί ανάλογα. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, δηλαδή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Τύπος/κατασκευαστής. 

 Ισχύς/αριθμός στροφών λειτουργίας. 

 Ροπή στρέψεως (max) 

 Κατανάλωση 

4 .  Σύστημα  Μετάδοσης  

H μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς. Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος που 

προσφέρεται. 

5 .  Σύστημα Πέδησης 

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

ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα  δύο  κυκλωμάτων,  με υποβοήθηση σύμφωνα με 

τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και 

μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε  

όλους  τους  τροχούς  (ABS)  σε  συνδυασμό    με  σύστημα  ηλεκτρονικής  κατανομής  πέδησης  (EBD  ή 

αντίστοιχο). 

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

σε όλους τους τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής 

και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. 

Θα υπάρχει σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό 

πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα. 

Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα θα 

πρέπει να φέρει κάθε σύστημα, που την ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικό από την ισχύουσα 

νομοθεσία έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. 

Επιπρόσθετα συστήματα που βοηθούν στην ασφαλέστερη οδήγηση όπως π.χ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 

ευστάθειας ESC, υποβοήθηση φρένων στο απότομο φρενάρισμα EBA, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης 

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

Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης πλήρως και να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

6 .  Σύστημα  Διεύθυνσης  

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι   κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το 

τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, και θα είναι ρυθμιζόμενο. 

 7 .  Άξονες  –  Αναρτήσεις-Ελαστικά  

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

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων κλπ), 

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Τόσο οι άξονες όσο και τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής (όχι 

απομιμήσεις). 

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

χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται από  

την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  ισχυρή,  ασφαλή  και  αποτελεσματική  κίνηση,  του  οχήματος  υπό 

δυσμενείς συνθήκες με πλήρες φορτίο. 
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To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες,  με ελαστικά 

επίσωτρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ακτινωτού τύπου (radial), νέας τεχνολογίας (tubeless), 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σταθερά 

σε κατάλληλη θέση στο πλαίσιο του οχήματος. 

Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος,  διαστάσεις κλπ) 

των  αξόνων  και  αναρτήσεων  καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των   ελαστικών.  

8 .  Ηλεκτρικό  σύστημα – Φωτισμός - Σήμανση  

Το κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, τους 

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

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

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

λειτουργία και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης 

(Maintenance Free Battery), τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, 

καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την τάση ηλεκτρικού 

κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες μονωμένες και προστατευμένες καλωδιώσεις του οχήματος. 

9.  Βαφή  

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

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

οχήματα. Το χρώμα των οχημάτων θα είναι   λευκό. 

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

γράμματα και στις δύο (2)  πλευρές του κάθε οχήματος του ονόματος του Φορέα , (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ) και 

της επωνυμίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Οποιαδήποτε 

μικρή αλλαγή στις  επιγραφές μπορεί να γίνει  μετά  από  αίτηση  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του  Φορέα  και  

ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων. 

 Γ . ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ  – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  –  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ)  

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η 

άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις , η 

ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά: 

- Ελεύθερο ύψος από το έδαφος. 

- Οικονομία στην κατανάλωση. 

- Οικονομία στη συντήρηση. 

- Μεγάλη ροπή 

- Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κλπ.. 

- Ασφαλής πέδηση στάθμευσης. 

- Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων. 

- Ικανότητα φόρτωσης. 

- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας. 

- Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. 

- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει έντυπο όπου θα αναφέρονται και θα περιγράφονται 

αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες της τακτικής-περιοδικής συντήρησης (για το πλήρες όχημα, χωρίς τα 

ελαστικά και τους συσσωρευτές) και τα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικά όρια. 

Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω έντυπο δεν 

χρειάζεται καμία άλλη τακτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

Το κάθε όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα 

μέτρα ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία 
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θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις θορύβου, 

ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα, όπως θα ισχύουν την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια 

χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών 

συνθηκών. 

Ο  πίνακας  των  ενδείξεων  και  μετρήσεων  πρέπει  να  είναι  πλήρης  και  αξιόπιστος  στη  χρήση,  τα  δε 

χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις. 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ 

 Δ.1.  Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση 

καλής λειτουργίας   τουλάχιστον  για  δύο  (2)  έτη  για  το  σύνολο  του  οχήματος , χωρίς  περιορισμό 

χιλιομέτρων. 

Εγγύησης καλής λειτουργίας επιπλέον της  υποχρεωτικής, θα αξιολογηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, με 

βάση την παρακάτω κλίμακα: 

-Έως 3 (τρία) έτη επιπλέον της υποχρεωτικής (100 βαθμοί), 1 βαθμό ανά έτος. 

- Από το 4
ο 

επιπλέον της υποχρεωτικής και για κάθε επιπλέον έτος, 1,5 βαθμό ανά έτος. 

* Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max) 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες  θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή (όπως 

περιγράφεται παρακάτω παρ. Δ.2). 

Ανταλλακτικά  αντικαθιστάμενα  λόγω  βλάβης  που  οφείλεται  στην  κατασκευή,  τη  μεταφορά  ή  την 

συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 

Δ.2.  Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια  – συντήρηση – ανταλλακτικά)   

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

εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής 

που παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν  δωρεάν  service,  (εργασία  και  υλικά), που θα  γίνουν 

στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία  και το 

οποίο θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν στην βαθμολόγηση. 

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

FAX, email κλπ),   να  κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που  θα 

ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα ανάλογα με την βλάβη (Υπεύθυνη Δήλωση). Σε αντίθετη περίπτωση 

στη  σύμβαση  θα  μπορεί  να  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  για  κάθε  ημέρα  ακινητοποίησης  του  οχήματος 

(περίπου όσο είναι το ημερήσιο μίσθωμα παρόμοιου οχήματος στην ελεύθερη αγορά). 

Θα  πρέπει  να  δηλωθεί  εκ  μέρους  του  βασικού  κατασκευαστή  (ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην 

Ελλάδα) του οχήματος, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ μέρους δε του 

διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι 

μεγαλύτερος των 20 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση). 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρείται ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, ο Φορέας θα έχει το 

δικαίωμα να διεκδικήσει την ρήτρα ακινητοποίησης του οχήματος όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Τέλος ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει, 

χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση  του προσωπικού του Φορέα, για την λειτουργία και την συντήρηση των 

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

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

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

χορηγηθούν από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων). 
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Δ.3.  Χρόνος και  τόπος παράδοσης  

O  χρόνος  παράδοσης  των  οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  της  Υπηρεσίας  (αμαξοστάσιο  περιοχής),  δεν 

μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  των  εννέα   ( 9)   μηνών   από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης. 

Yπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Θα αξιολογηθεί ανάλογα ο μικρότερος χρόνος παράδοσης (όλων των οχημάτων). Κάθε 15 ημερολογιακές 

ημέρες λιγότερες των 270, θα βαθμολογούνται με επιπλέον 2 βαθμούς της βασικής. 

*Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max). 

 Ε.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

Ε.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή  με  δομή  αντίστοιχη  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  της  Υπηρεσίας  

(Παρ. Β.1  έως  Β.8 , ουσιώδη χαρακτηριστικά των Τεχν. Προδιαγραφών), όπου θα παρουσιάζονται όλα τα 

τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. 

Ε.2.  Όλα τα  τεχνικά  φυλλάδια και  εικόνες  (PROSPECTUS)  του  κατασκευαστή του  οχήματος, όπου  

θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

Ε.3. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας (παρ. Δ .1  της μελέτης). 

Ε.4. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ),  θα  κινητοποιείται  και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε χρόνο 

που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως ζητείται στην  παρ.  Δ.2  των 

τεχν. προδιαγραφών). 

Ε.5. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν  τα οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον  

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

ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη. 

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

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

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

δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή ( παρ. Δ .2  της μελέτης). 

Ε.6.  Δήλωση  από  τον  διαγωνιζόμενο  ότι  εγγυάται την  παράδοση  των  ζητούμενων  ανταλλακτικών  σε 

χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 20 ημερών ( παρ. Δ .2  της μελέτης). 

Ε.7. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. ( παρ. Δ.3  της μελέτης) 

Ε.8. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των οδηγών και συντηρητών με 

βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. Δ.2 της μελέτης). 

Ε.9. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το κάθε όχημα, 

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

Προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι: 

-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος 

προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται. 

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

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

 ΣΤ.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

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

παρακάτω στοιχεία : 
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ΣΤ.1. Υπεύθυνη Δήλωση   ότι  έλαβε  γνώση  όλων  των  όρων  του  διαγωνισμού  και  τους  αποδέχεται   

χωρίς καμία  επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του  

διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να  υπάρχει 

μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

   ΣΤ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: 

Θα  αναλάβει  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του:  

α).  Τη  διεκπεραίωση  κάθε  εργασίας  του  Τελωνείου  και  κάθε  αρμόδιας  Αρχής,  για  παράδοση των  

υπό  προμήθεια  οχημάτων  ελεύθερων  από  κάθε  επιβάρυνση  στο  Δήμο .  

β).  Τη  διεκπεραίωση  της  ταξινόμησης  των  οχημάτων  και  της  έκδοσης  άδειας  κυκλοφορίας  

(πινακίδες)  και γενικά   κάθε   ενέργειας   που   απαιτείται   για  την   παράδοση  τους  στον   Δήμο   

έτοιμων  προς   κυκλοφορία σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  (συμπεριλαμβανομένης  της  Έγκρισης  

Τύπου).  

ΣΤ.3.   Κατάθεση   πιστοποιητικών   –   πιστοποίηση   της   σειράς   ISO   9001/2015   ή   ισοδύναμων,   από 

αναγνωρισμένο φορέα, για τον κατασκευαστή των οχημάτων. 

ΣΤ.4. Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως προβλέπεται 

από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική επιτροπή 

Την έγκριση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών. 

 
 

 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2724/11-01-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέμα ημερήσιας διάταξης της 02
ης

 Έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2023, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 (Το μέλος της μειοψηφίας κ.κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε "ΑΠΟΧΗ" από την ψηφοφορία του 

θέματος) 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 857/09-12-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (01) ηλεκτρικού ασθενοφόρου οχήματος, ποσού 136.400,00 € με το 

Φ.Π.Α., λόγω άγονου διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη με νέους όρους του τμήματος (05) του διεθνούς 

διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων», μόνο όσον αφορά το παράρτημα Ι των τεχνικών 

προδιαγραφών και όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται. 

Β) Η καταλητική ημερομηνία υποβολής προσφορών από 06-02-2023 αλλάζει σε 27-02-2023. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

TMHMA 5  :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ  –  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης  136.400,00 € (μαζί με τον ΦΠΑ 24%), προβλέπεται η 

προμήθεια καινούργιου, ηλεκτροκίνητου ασθενοφόρου  οχήματος, τα οποίο θα χρησιμοποιηθεί  για τις 

ανάγκες του Δήμου. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και 2022. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016). 

Β . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη  περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση  +5% της αναφερόμενης τιμής. 

 1 . Γενικά  στοιχεία    

1.1. Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, πρώτης χρήσης, νέας σειράς (όχι 

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

στην αγορά. 

1.2. Το όχημα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο. 

1.3 Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο φορτίο του αδιασκεύαστου αυτοκινήτου σύμφωνα με τις δυνατότητες του 

αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι άνω των 900 kgr. 

1.4. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων, θα 

ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

1.5. Το όχημα θα φέρει σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία. 

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

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

 2 .  Πλαίσιο – Αμάξωμα - Θάλαμος  οδήγησης  

Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό,  

ημιπροωθημένης οδηγήσεως με ακτίνα στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, ώστε να 

συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επίσης το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης 

και πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις πόρτες. 

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

μηχανικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή. Το πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την αντοχή 

του πλαισίου. 

Το πλαίσιο θα διαθέτει δύο θύρες για την καμπίνα επιβατών και τρείς για τον χώρο φόρτωσης . 

Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα είναι: 

Το συνολικό μήκος οχήματος θα είναι περίπου έως 5.400 mm 

Το συνολικό πλάτος οχήματος με τους καθρέπτες περίπου 2.200 mm 

Το συνολικό ύψος αδιασκεύαστου οχήματος  περίπου 2.000 mm 

Το μέγιστο μήκος χώρου ασθενούς περίπου 2.500 mm ή μεγαλύτερο 

Το μέγιστο πλάτος ανοίγματος  χώρου ασθενούς περίπου 1.600  mm 

Ύψος χώρου ασθενούς   περίπου 1.400 mm ή μεγαλύτερο 

Μικτό βάρος του οχήματος  περίπου  3,0  τόνων  

Ωφέλιμο φορτίο αδιασκεύαστου οχήματος θα είναι  άνω  των  0,90  τόνων  

Διάμετρος κύκλου στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο μικρότερη των 12,5 m 

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

κατασκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών (οδηγού) θα είναι μονωμένος (σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με 

κατάλληλο υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο 

ανθεκτικό υλικό και θα χωρίζεται από το θάλαμο ασθενούς με τοίχωμα, επενδεδυμένο εξ ολοκλήρου και από 

τις δύο πλευρές του. Το τοίχωμα στο πάνω μέρος του να έχει γυάλινο συρταρωτό παράθυρο ασφαλείας, 
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χωρισμένο στα δύο, που να μπορεί να ασφαλίζει στην κλειστή θέση από την πλευρά του θαλάμου του 

οδηγού. 

Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και 

βάθος για πιο άνετη οδήγηση. 

Στο θάλαμο και στο ταμπλό του οδηγού, θα  διατίθεται κατάλληλος χώρος για τοποθέτηση των συσκευών 

ασύρματης επικοινωνίας, συμβατικής και TETRA. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να προβλεφθεί σε τέτοιο 

σημείο ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός των μέσων ραδιοεπικοινωνίας χωρίς δυσκολία, τόσο από την 

θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού 

Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, ρυθμιζόμενο του οδηγού, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. 

δερματίνη) μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται. 

Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, και ζώνες ασφαλείας τριών 

σημείων. 

Θα υπάρχει αερόσακος οδηγού και συνοδηγών. Επιπλέον αερόσακοι θα αξιολογηθούν θετικά όπως επίσης 

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

Θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) 

στο μπροστινό μέρος του οχήματος και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού, 

εσωτερικό καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες θερμαινόμενους (αριστερά, δεξιά), 

αναδιπλούμενους, ευρυγώνιους. 

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

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

σε συστήματά του. 

Θάλαμος ασθενούς: 

• Η όλη διαμόρφωση και ο εξοπλισμός του θαλάμου, η διάταξη φορείων, καθισμάτων, ιατροτεχνολογικού 

κτλ.  εξοπλισμού,  τα  ερμάρια,  οι  φιάλες  οξυγόνου,  οι  χειρολαβές,  οι  πίνακες  κτλ,  να  περιγραφούν 

αναλυτικά (υλικά, διαστάσεις κτλ) με τα αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία (τύποι, prospectus κτλ) και να 

εμφανισθούν σε λεπτομερή σχέδια (κατόψεις - τομές) που να κατατεθούν με την προσφορά. Ακόμη, 

πλήρη, διαστασιολογημένα σχεδιαγράμματα (κατόψεις - τομές - πλάγιες όψεις - προοπτικά σχέδια) και 

έγχρωμες απεικονίσεις θα πρέπει να κατατεθούν για σύνολο του οχήματος με έμφαση στα σημεία που 

αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης της εργονομίας τους. 

• Ο οίκος που θα επιλεγεί, θα πρέπει κατά την παράδοση του ασθενοφόρου οχήματος, να επιδείξει την 

ύπαρξη και συμφωνία των όσων αναφέρονται στην Τεχνική του Προσφορά καθώς και στα φυλλάδια και 

σχεδιαγράμματα που κατέθεσε με αυτήν. 

• Η εσωτερική κατασκευή του θαλάμου να αποτελείται από τα κατά το δυνατό λιγότερα τεμάχια, ώστε να 

αποφευχθούν πολλαπλοί αρμοί και συνδέσεις, που παρουσιάζουν δυσκολίες στον καθαρισμό τους. 

• Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλες θέσεις (πάνω ακριβώς από το φορείο) να τοποθετηθούν δύο (2) 

συστήματα ανάρτησης που να παρέχουν την δυνατότητα ανάρτησης έως δύο (2) φιαλών χορήγησης υγρών 

από 250 - 1.000 ml, από το καθένα. Για τα συστήματα ανάρτησης φιαλών πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 

ασφαλίζονται σε ειδικά διαμορφωμένες υποδοχές με ειδικό μηχανισμό στον στροφέα (μεντεσέ). Τα 

συστήματα ανάρτησης να έχουν μηχανισμό σταθεροποίησης ώστε να εμποδίζεται η ταλάντωση των φιαλών 

κατά την κίνηση του ασθενοφόρου. Οι φιάλες να ακινητοποιούνται με ειδικούς ιμάντες στην εσωτερική 

επιφάνεια της συσκευής ανάρτησης, η οποία οφείλει να έχει στρογγυλεμένες και ατραυματικές κατά το 

δυνατόν γωνίες. Κάθε άλλη πρόταση του διασκευαστή να κριθεί και να αξιολογηθεί από την εργονομία και 

την κατασκευαστική του τελειότητα. 

• Στην οροφή του θαλάμου και σε κατάλληλη θέση, να τοποθετηθεί μία (1) επιμήκης χειρολαβή (μπάρα 

στήριξης προσωπικού). Η χειρολαβή αυτή να είναι μεταλλική, αντιολισθητικής επιφάνειας με ελάχιστο μήκος 

1,5 m και να στηρίζεται κατά μήκος σε τρία σημεία. Ν α βρίσκεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες υποδοχές 

στην επένδυση της οροφής προς αποτροπή τραυματισμών.  

• Τα υλικά διασκευής - διαμόρφωσης του θαλάμου (επένδυση οροφής, δαπέδου, τοιχωμάτων κτλ) να 

είναι ανθεκτικά σε πλύσιμο με τα συνήθη απορρυπαντικά και την απολύμανσή τους με διάλυμα χλωρίνης 
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10% και επίσης ανθεκτικά σε πυρκαγιά (η καύση τους να γίνεται με αργό ρυθμό και θα είναι αυτοσβενόμενα 

με την απομάκρυνση της φλόγας). Ειδικά η οροφή και τα τοιχώματα να είναι καλυμμένα με ενισχυμένο 

κατάλληλο για αυτή τη χρήση υλικό, ανθεκτικό όπως πιο πάνω σε πλύσιμο, απορρυπαντικά και πυρκαγιά 

καθώς και στις συνήθεις κρούσεις. Ειδικώς για την αντοχή στην πυρκαγιά, το υλικό θα πρέπει να έχει 

ρυθμό καύσης μικρότερο από 100 mm/min μετρούμενο σύμφωνα με το ISO 3795, όπως προβλέπεται στη 

παράγραφο 4.4.1 του ΕΝ 1789:2007. 

Η στήριξη του εξοπλισμού (με κοχλίες ή ήλους) επί των τοιχωμάτων, να γίνεται με κατάλληλα μεταλλικά 

αντικρίσματα ή νευρώσεις στο εσωτερικό μέρος του τοιχώματος στις θέσεις της διάτρησης, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αντοχή του τοιχώματος κατά τις καταπονήσεις των στηριγμάτων. 

• Μεταξύ της εσωτερικής διασκευής του θαλάμου και του εξωτερικού περιβλήματος του οχήματος να 

τοποθετηθεί μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητος το οποίο να εξασφαλίζει: Θερμική μόνωση με συντελεστή όχι 

μεγαλύτερο από 1 Kcal/m2 h°C. Ηχητική μόνωση στο εσωτερικό του θαλάμου ασθενούς σύμφωνα με το 

πρότυπο CEN, ΕΝ 1789:2007. 

• Το δάπεδο του θαλάμου να επενδυθεί εσωτερικά με κατάλληλο υλικό τύπου πλακάζ, πάχους τουλάχιστον  8  

mm,  το  οποίο  να  στερεωθεί  με  ανοξείδωτες  βίδες  και  να  επιστρωθεί  με  ειδικό 

αντιολισθητικό υλικό, έτσι ώστε να προστατεύονται όλες οι εσωτερικές επικατασκευές, που στερεώνονται στο 

δάπεδο, από την είσοδο νερού, όταν πλένεται το εσωτερικό του οχήματος. 

• Στο δάπεδο, τοιχώματα, ενδιάμεσο διαχωριστικό και λοιπά σημεία του θαλάμου όπου θα απαιτηθούν 

εργασίες στήριξης, διαμόρφωσης ή πρόσθετης ενίσχυσης, να ληφθούν όλα τα μέτρα αντισκωριακής 

προστασίας (βαφή κτλ). 

• Τα τζάμια του θαλάμου να είναι ημιδιάφανα με αμμοβολή ή με τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης κατάλληλης 

για κρύσταλλα οχημάτων, μέχρι τα 2/3 του ύψους τους. 

• Στο θάλαμο ασθενούς και σε εργονομικά πρόσφορη θέση να τοποθετηθεί “επιτοίχια” συσκευή έγχυσης 

απολυμαντικού υγρού για τα χέρια.  

• Σε κατάλληλο σημείο του θαλάμου να υπάρχει στερεωμένο μικρό δοχείο απορριμμάτων. 

• Στις θέσεις στερέωσης εξοπλισμού στο δάπεδο του θαλάμου, να υπάρχει στεγανότητα σε σκόνη, νερό 

κτλ. Με την προσφορά να δοθούν και τα ανάλογα σχέδια των πρόσθετων ενισχύσεων και κατασκευών που 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν. Η όλη διάταξη του εξοπλισμού του ασθενοφόρου πρέπει να είναι μελετημένη έτσι 

ώστε να μην επηρεάζει την οδική συμπεριφορά του. 

Στο θάλαμο ασθενούς να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) πόρτες, η μία στο πλάι δεξιά και η άλλη πίσω. Η 

πλαϊνή πόρτα να διαθέτει παράθυρο με κρύσταλλο ασφαλείας με βάση την υπάρχουσα Νομοθεσία, που να 

είναι ανοιγόμενο συρταρωτά με κλειδαριά ασφαλείας εσωτερικά, να έχει κλειδαριά ασφαλείας, μόνωση για 

σκόνη κτλ., να ανοίγει συρταρωτά και σε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί εσωτερικό ενσωματωμένο 

σκαλοπάτι  να  είναι  προσπελάσιμη  με  αυτόματο  πτυσσόμενο εάν αυτά απαιτούνται.  Το  

ενσωματωμένο  ή  το  αυτόματο πτυσσόμενο σκαλοπάτι να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Το πτυσσόμενο 

να είναι συρταρωτό κάτω από το αμάξωμα, με μηχανισμό λειτουργίας και να έχει πλάτος τουλάχιστον 20 cm. 

Η πόρτα επίσης να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισής της κατά το άνοιγμά της, όταν το όχημα 

βρίσκεται σε κατωφέρεια. Η πίσω πόρτα να έχει μόνωση για σκόνη κτλ, κλειδαριά, φωτεινό παράθυρο με 

κρύσταλλο ασφαλείας με βάση την υπάρχουσα Νομοθεσία και ικανό πλάτος για την άνετη και απευθείας 

είσοδο - έξοδο του φορείου, να είναι δίφυλλη και να ανοίγει μέχρι το ύψος της οροφής. Το κάθε φύλλο της 

πόρτας να ανοίγει μέχρι 180° και να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης του στις 90° και στις 

180°. Στο πίσω μέρος του αμαξώματος να υπάρχει σκαλοπάτι σε όλο το μήκος ανοίγματος των φύλλων με 

αντιολισθητική επιφάνεια. Επί της εσωτερικής όψης των φύλλων να τοποθετηθεί ειδικό φώτο-ανακλαστικό 

υλικό (για την αποφυγή ατυχημάτων κατά το άνοιγμά τους). 

Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου τύπου 

ασφαλείας. 

Το κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη 

θερμαινόμενου φρέσκου αέρα,  εργοστασιακό  σύστημα ψύξης μηχανικού κλιματισμού (ψύξη-αερισμός), 

με τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, εσωτερικό φωτισμό στον θάλαμο  οδήγησης και στον 

χώρο  ασθενούς, ψηφιακό ράδιο-MΡ3, κεραία και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση,  έτοιμο  για  χρήση) και 
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γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

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

Φωτισμός 

Το  ασθενοφόρο  θα  είναι  εφοδιασμένο  με  τέσσερις (4) φάρους τύπου LED στην οροφή του, δύο εμπρός 

και δύο πίσω, οι οποίοι θα είναι χαμηλού ύψους και να έχουν αεροδυναμική μορφή για να παρουσιάζουν τη 

μικρότερη δυνατή αντίσταση αέρα. Το ύψος τους να είναι έως 60 mm και η διάμετρός τουλάχιστον 140 mm. 

Κάθε φανός να αποτελείται από μια συστοιχία λυχνιών τύπου LED, τουλάχιστον 15 τον αριθμό, με 

κατανάλωση ρεύματος έως 1 Amp και ένα παραβολικό κάτοπτρο, και να παράγουν ισχυρές δέσμες κυανού 

φωτός σε οριζόντιο επίπεδο 360 μοιρών, χωρίς να αφήνουν τυφλό σημείο. Η ταχύτητα αναλαμπής των 

φανών να είναι τέτοια ώστε να παράγονται συνολικά τουλάχιστον 120 αναλαμπές το λεπτό. Η σχεδίαση να 

εξασφαλίζει έντονη φωτεινή σήμανση στο όχημα και ταυτόχρονα να μην είναι εκτυφλωτική για τους οδηγούς 

των ακολουθούντων οχημάτων. Κάθε φανός να καλύπτεται στεγανά με μονοκόμματο κάλυμμα από πλαστικό 

μεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώματος κυανού που δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών 

ακτινών. Θα φέρουν πιστοποίηση R65. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα τουλάχιστον 

για πέντε (5) χρόνια. Το όλο σύστημα να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα  12  V  DC  με  γείωση  αρνητικού  

πόλου,  να  έχει  μικρή  κατανάλωση  ισχύος  και  να  φέρει αντιπαρασιτική διάταξη για να μην δημιουργεί 

παρεμβολές στον πομποδέκτη των οχημάτων. Θα δοθεί πιστοποιητικό για την καταλληλότητα σε 

ασθενοφόρο. Ο ενισχυτής της σειρήνας θα έχει ισχύ τουλάχιστον 100 W και θα παράγει τουλάχιστον τρεις (3) 

διαφορετικούς διαπεραστικούς ήχους σε περιοχή συχνότητας από 700 έως 1800 Hz. Η ένταση εξόδου του 

ήχου της σειρήνας από το ηχείο να μην είναι μικρότερη από 120 dB σε απόσταση τριών (3) μέτρων από το 

ηχείο. Το ηχείο να έχει ισχύ 100 W RMS τουλάχιστον και να βρίσκεται τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση. Ο  

χειρισμός  της  σειρήνας  από  το  πλήρωμα  θα  επιτυγχάνεται  μέσω  κατάλληλου χειριστηρίου το οποίο θα 

είναι εργονομικά τοποθετημένο στο θάλαμο οδήγησης και σε σημείο επί του πίνακος οργάνων, ευχερώς 

προσιτό τόσο από την θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού. 

• Στο μπροστινό μέρος του ασθενοφόρου και επί της μάσκας ή του καλύμματος (καπό) του κινητήρα να 

τοποθετηθούν δύο (2) αναλάμποντες φανοί τύπου led (“φλας αναγνώρισης”). Κάθε φανός “φλας 

αναγνώρισης” να παράγει 90 - 150 αναλαμπές/min, χρώματος μπλε. Να είναι κατάλληλοι και ικανής 

ισχύος για την επαύξηση της έγκαιρης αναγνώρισης του ασθενοφόρου. Επιπλέον δύο (2) αναλάμποντες φανοί 

τύπου led (“φλας αναγνώρισης”), ομοίων προδιαγραφών με τους προαναφερόμενους, θα τοποθετηθούν και 

επί των πλευρών της οροφής σε κατάλληλα διαμορφωμένα ανοίγματα ή εσοχές. Όλοι οι αναλάμποντες 

φανοί-φλας αναγνώρισης θα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση των κύριων φανών 

προειδοποίησης του ασθενοφόρου οχήματος (δηλ. τους φάρους). Θα πρέπει για τα εν λόγω φωτιστικά σώματα 

(δηλ. οι φάροι και τα “φλας αναγνώρισης”) να είναι δυνατή η ενεργοποίησή τους και με τον κινητήρα του 

οχήματος εκτός λειτουργίας. 

• Στο πίσω μέρος της οροφής του ασθενοφόρου, να τοποθετηθούν δύο  (2)  φανοί  κινδύνου  (alarm). Οι δύο 

(1+1) φανοί κινδύνου (alarm) πορτοκαλί χρώματος, τύπου led, να είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένοι με το 

υπόλοιπο σύστημα φανών κινδύνου (alarm) του οχήματος και να ενεργοποιούνται αυτόματα, δίχως επιπλέον 

χειρισμό, όταν τίθενται σε λειτουργία τα βασικά φώτα κινδύνου (alarm) του οχήματος. Οι φανοί κινδύνου να  

είναι  τοποθετημένοι  με  τρόπο  ώστε  να  μην  επηρεάζονται,  όσον  αφορά  στην  ορατότητα,  από  το 

άνοιγμα των πίσω θυρών.  

• Ακόμη, από δύο (2) φανοί θα τοποθετηθούν εξωτερικά στις δύο πλευρές της οροφής του ασθενοφόρου, 

δηλαδή τέσσερις (4) φανοί συνολικά, οι οποίοι θα φωτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο προς διευκόλυνση 

των  ενεργειών  του  πληρώματος.  Κάθε  φανός  θα  είναι  εφοδιασμένος  με  λυχνίες LED. Η φωτεινή 

δέσμη θα κατευθύνεται από τις πλευρές της οροφής προς το έδαφος με κλίση περίπου 45°. Θα 

λειτουργούν με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 12 V DC. Οι φανοί αυτοί να καλύπτονται με στεγανό 

κάλυμμα από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής, που δεν θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών 

ακτινών. Η τοποθέτηση τους επί των πλευρών της οροφής να γίνει κατά τρόπο ώστε να προεξέχουν το 

λιγότερο δυνατόν. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Η 

λειτουργία τους θα επιτυγχάνεται με διακόπτη στο ταμπλό του οχήματος και πλησίον του οδηγού και του 

συνοδηγού. 

• Οι εξωτερικοί αναλάμποντες φανοί να ελέγχονται από τον οδηγό μέσω κονσόλας με διακόπτες και να 

προστατεύονται από ανεξάρτητες ασφάλειες. Η κονσόλα να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στο ταμπλό 

του θαλάμου οδηγού, ώστε να είναι προσιτή τόσο από την θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού. Τα 

φωτιστικά εξωτερικά επί της να μην προεξέχουν περισσότερο των 100 mm πάνω από την επιφάνεια της 
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οροφής. Σε όσα φωτιστικά απαιτείται, για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων του ασθενοφόρου, να 

υπάρχουν αντιπαρασιτικές διατάξεις. 

Στον θάλαμο ασθενούς θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητες γραμμές έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης σε κάποια 

από τις καταναλώσεις να μη τίθενται εκτός λειτουργίας και όλες οι υπόλοιπες. Το υποσύστημα περιλαμβάνει: 

• Έως τρεις (3) φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες). 

• Έως τρεις (3) φωτιστικές μονάδες (πλαφονιέρες) που να δίνουν μπλε φως για τη νύχτα. Οι μονάδες αυτές θα 

μπορεί να είναι ενιαίες με τις πιο πάνω φωτιστικές μονάδες.  

• Δύο (2) φωτιστικές μονάδες που να είναι τοποθετημένες στο πάνω πίσω μέρος του οχήματος εσωτερικά και 

να είναι ενσωματωμένες στον πολυεστέρα, για να φωτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο προς διευκόλυνση της 

φόρτωσης- εκφόρτωσης του φορείου. Κάθε φωτιστική μονάδα να είναι εφοδιασμένη με λυχνίες LED. Η 

ενεργοποίηση- απενεργοποίησή τους να γίνεται από τον θάλαμο ασθενούς με ειδικό διακόπτη ή με το 

άνοιγμα-κλείσιμο των πίσω θυρών.  

• Έως τέσσερις (4) ρευματοδότες για τάση 12 V DC και σταθερή ένταση 20Α για την τροφοδοσία ιατρικών  

συσκευών.  Πάνω  από  κάθε  ρευματοδότη  θα  τοποθετείται  ανθεκτικό  πινακίδιο  που  θα αναγράφει 

την τάση (12V DC) καθώς και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ Pmax σε Watt. 

• Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανοικτής ακροάσεως μεταξύ θαλάμου οδηγού και θαλάμου ασθενούς 

ενεργοποιούμενο από τον θάλαμο οδηγού και από τον θάλαμο ασθενούς. 

• Τον εξαερισμό θαλάμου ασθενούς 

Ηλεκτρικός  πίνακας  12V  DC  με  γενικό  διακόπτη,  γραμμές  για  τους  ρευματοδότες  και  τα  φωτιστικά 

σώματα, τον εξαεριστήρα κλπ., με τους αντίστοιχους ασφαλειοδιακόπτες. 

Το κάθε όχημα πρέπει  απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 

α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με όλα τα 

εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού). 

β) Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.  

γ) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

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

και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και οι οποίες θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ( 

επί  ποινή  αποκλεισμού ) οι κάτωθι και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που διαθέτει ο θάλαμος 

οδήγησης και ο χώρος φόρτωσης. 

 Ηλεκτρικά παράθυρα μπρος 

 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

 Φώτα ημέρας 

 Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος και βάθος 

 Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας 

 Μηχανικός Κλιματισμός με φίλτρο και συλλέκτη σκόνης 

 Δισκόφρενα μπρος πίσω 

 Σύστημα ελέγχου ευστάθειας  

 Έλεγχος πίεσης ελαστικών  

 Σύστημα ψύξης μπαταρίας 

 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια 

Ο εξοπλισμός του θαλάμου ασθενούς θα περιγράφει αναλυτικά στην προσφορά και να συνοδεύεται από όλα 

τα απαραίτητα εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus), σχέδια κτλ. Το σύνολο του εξοπλισμού ανά  είδος 

και προορισμό να είναι τυποποιημένα προϊόντα παραγωγής σειράς εξειδικευμένων σε παρόμοιες 

κατασκευές οίκων. 
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Ο θάλαμος ασθενούς να είναι εξοπλισμένος με τα εξής βασικά στοιχεία μεταφοράς ασθενούς τυποποιημένα 

προϊόντα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου CEN, ΕΝ 1865 όπως ισχύει: 

• Φορείο ασθενούς, ένα (1) 

• Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς, ένα (1) 

• Φορείο πολυτραυματία (scoop), ένα (1) 

• Κάθισμα μεταφοράς ασθενούς, ένα (1) 

• Στρώμα κενού, ένα (1) 

• Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία, μία (1) 

Ο θάλαμος ασθενούς (σύμφωνα με την ΕΝ 1789 όπως ισχύει) πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τα εξής 

βασικά είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 

• Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες), ένα σετ (1) 

• Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών, ένας (1). 

• Σετ συσκευών ακινητοποίησης Αυχένος (αυχενικά κολάρα), ένα σετ (1) 

• Παροχές Οξυγόνου 

• Φορητή παροχή Οξυγόνου 

• Συσκευή Τεχνητού Αερισμού (AMBU) με τα παρελκόμενά της, μια (1) 

• Επιτοίχια ηλεκτρική Αναρρόφηση, μία (1) 

• Φορητή Ηλεκτρική Αναρρόφηση, μία (1) 

• Πιεσόμετρο χειροκίνητο, ένα (1) 

• Παλμικό Οξύμετρο, ένα (1) 

• Στηθοσκόπιο, ένα (1) 

• Διαγνωστικός φωτισμός, ένας (1) 

• Αυτόματος Απινιδωτής, ένας (1) 

• Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών, μία (1) 

• Μάσκα C.P.A.P. τύπου Boussignac, μία (1) 

Εντός του θαλάμου ασθενούς, πρέπει να κατασκευασθούν ερμάρια - συρτάρια - προθήκες - ράφια για την 

φύλαξη του υγειονομικού υλικού. Τα ερμάρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα για να 

καθαρίζονται. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι λεία και ανθεκτική στη διάβρωση ή την οξείδωση. Το υλικό 

κατασκευής τους να μην εμποτίζεται από υγρά και να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά και καθοριστικά 

μέσα. Τα συρτάρια (εάν υπάρχουν) να διαθέτουν μηχανισμό ο οποίος να  επιτρέπει  την  ανεμπόδιστη  

λειτουργία  τους  (άνοιγμα  -  κλείσιμο).  Να  διαθέτουν  επίσης  ειδική ασφάλεια η οποία να μην επιτρέπει 

την απόσπασή τους από τον μηχανισμό τους παρά μόνο όταν χρειάζεται να γίνει καθαριότητα στο εσωτερικό 

τους. Να διαθέτουν χειρολαβές που να μην προεξέχουν (αποφυγή τραυματισμού) και ειδικό σύστημα που να 

τα ασφαλίζει και να μην επιτρέπει το ακούσιο άνοιγμα τους όταν το ασθενοφόρο κινείται. Τα ερμάρια να 

κλείνουν και να ασφαλίζουν με μηχανισμό ο οποίος να μην επιτρέπει το αυτόματο άνοιγμα (κίνδυνος 

τραυματισμού), όταν το ασθενοφόρο κινείται. 

Καθίσματα προσωπικού 

Το κάθισμα που θα τοποθετηθεί στον θάλαμο ασθενούς, πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, μαλακό, 

γεμισμένο και επικαλυμμένο με ειδικό υλικό (βραδύκαυστο), ανθεκτικό στην πλύση και αποστείρωση με 

διάλυμα οικιακής χρήσεως Χλωρίνη 10%. Το κάθισμα να διαθέτει ζώνη ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου τριών 

σημείων αυτόματης περιέλιξης και με σωστή τοποθέτηση και εφαρμογή στο σώμα του καθήμενου. Το κάθισμα 

θα έχει μέτωπο προς τα εμπρός (δηλ. κατά την φορά κίνησης του οχήματος) ή προς τα πίσω (δηλ. αντίθετα 

προς την φορά κίνησης του οχήματος). Ακόμη το κάθισμα να διαθέτει προσκέφαλο. 

Ανάλογα με τη διαρρύθμιση του θαλάμου ασθενούς από τον διασκευαστή μπορεί να τοποθετηθεί και δεύτερο 

κάθισμα προσωπικού, όμοιων χαρακτηριστικών με το πρώτο. 
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Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα,  τα τεχνικά 

στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται για το πλαίσιο, όπου υποχρεωτικά θα  περιλαμβάνονται οι 

παρακάτω πληροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος. 

 Ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. 

 Διαστάσεις πλαισίου. 

 Μεταξόνιο-μετατρόχιο. 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος. 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με τον θάλαμο οδήγησης. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 

3 .   Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι αμιγώς ηλεκτρικός, ισχύος τουλάχιστον 100 kW. 

Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 250 Νm Θα αξιολογηθεί θετικά αν η ροπή στρέψης είναι 

υψηλότερη. 

Ο κινητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1.Ισχύς τουλάχιστον :    100  kW  

2. Μέγιστη ροπή τουλάχιστον : 250 Νm 

3. Κατανάλωση μικρότερη (σε συνδυασμένο κύκλο WLTP): 280 Wh/km 

4. Aυτονομία συνδυασμένου κύκλου μεγαλύτερη ή ίση : 230 km 

5. Αυτονομία κύκλου πόλης μεγαλύτερη ή ίση : 300 km 

6. Eπiτάχυνση 0-100 km μικρότερη ή ίση : 15 sec 

Η χωρητικότητα των μπαταριών θα είναι τουλάχιστον 50 kwh και η φόρτιση θα επιτυγχάνεται (0%-

100%) σε περίπου 7,5 ώρες ή λιγότερο από τριφασικό φορτιστή ισχύος 11 kW. 

Όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε προσιτό για 

τους τεχνίτες σημείο. 

Οποιοδήποτε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα θα 

αξιολογηθεί ανάλογα. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, δηλαδή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Τύπος/κατασκευαστής. 

 Ισχύς/αριθμός στροφών λειτουργίας. 

 Ροπή στρέψεως (max) 

 Κατανάλωση 

4 .  Σύστημα  Μετάδοσης  

H μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς. Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος που 

προσφέρεται. 

5 .  Σύστημα Πέδησης 

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

ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα  δύο  κυκλωμάτων,  με υποβοήθηση σύμφωνα με 

τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και 

μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε  

όλους  τους  τροχούς  (ABS)  σε  συνδυασμό    με  σύστημα  ηλεκτρονικής  κατανομής  πέδησης  (EBD  ή 

αντίστοιχο). 
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Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς και το κάθε όχημα θα διαθέτει δισκόφρενα  

σε όλους τους τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής 

και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. 

Θα υπάρχει σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό 

πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα. 

Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα θα 

πρέπει να φέρει κάθε σύστημα, που την ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικό από την ισχύουσα 

νομοθεσία έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. 

Επιπρόσθετα συστήματα που βοηθούν στην ασφαλέστερη οδήγηση όπως π.χ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 

ευστάθειας ESC, υποβοήθηση φρένων στο απότομο φρενάρισμα EBA, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης 

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

Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης πλήρως και να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

6 .  Σύστημα  Διεύθυνσης  

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι   κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το 

τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, και θα είναι ρυθμιζόμενο. 

 7 .  Άξονες  –  Αναρτήσεις-Ελαστικά  

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

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων κλπ), 

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Τόσο οι άξονες όσο και τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής (όχι 

απομιμήσεις). 

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

χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται από  

την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  ισχυρή,  ασφαλή  και  αποτελεσματική  κίνηση,  του  οχήματος  υπό 

δυσμενείς συνθήκες με πλήρες φορτίο. 

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

επίσωτρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ακτινωτού τύπου (radial), νέας τεχνολογίας (tubeless), 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σταθερά 

σε κατάλληλη θέση στο πλαίσιο του οχήματος. 

Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος,  διαστάσεις κλπ) 

των  αξόνων  και  αναρτήσεων  καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των   ελαστικών.  

8 .  Ηλεκτρικό  σύστημα – Φωτισμός - Σήμανση  

Το κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, τους 

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

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

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

λειτουργία και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης 

(Maintenance Free Battery), τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, 

καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την τάση ηλεκτρικού 

κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες μονωμένες και προστατευμένες καλωδιώσεις του οχήματος. 

9.  Βαφή  

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

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

οχήματα. Το χρώμα των οχημάτων θα είναι   λευκό. 

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

γράμματα και στις δύο (2)  πλευρές του κάθε οχήματος του ονόματος του Φορέα , (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ) και 

της επωνυμίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Οποιαδήποτε 
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μικρή αλλαγή στις  επιγραφές μπορεί να γίνει  μετά  από  αίτηση  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του  Φορέα  και  

ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων. 

 Γ . ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ  – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  –  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ)  

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η 

άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις , η 

ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά: 

- Ελεύθερο ύψος από το έδαφος. 

- Οικονομία στην κατανάλωση. 

- Οικονομία στη συντήρηση. 

- Μεγάλη ροπή 

- Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κλπ.. 

- Ασφαλής πέδηση στάθμευσης. 

- Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων. 

- Ικανότητα φόρτωσης. 

- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας. 

- Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. 

- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει έντυπο όπου θα αναφέρονται και θα περιγράφονται 

αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες της τακτικής-περιοδικής συντήρησης (για το πλήρες όχημα, χωρίς τα 

ελαστικά και τους συσσωρευτές) και τα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικά όρια. 

Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω έντυπο δεν 

χρειάζεται καμία άλλη τακτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

Το κάθε όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα 

μέτρα ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία 

θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις θορύβου, 

ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα, όπως θα ισχύουν την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια 

χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών 

συνθηκών. 

Ο  πίνακας  των  ενδείξεων  και  μετρήσεων  πρέπει  να  είναι  πλήρης  και  αξιόπιστος  στη  χρήση,  τα  δε 

χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις. 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ 

 Δ.1.  Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση 

καλής λειτουργίας   τουλάχιστον  για  δύο  (2)  έτη  για  το  σύνολο  του  οχήματος , χωρίς  περιορισμό 

χιλιομέτρων. 

Εγγύησης καλής λειτουργίας επιπλέον της  υποχρεωτικής, θα αξιολογηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, με 

βάση την παρακάτω κλίμακα: 

-Έως 3 (τρία) έτη επιπλέον της υποχρεωτικής (100 βαθμοί), 1 βαθμό ανά έτος. 

- Από το 4
ο 

επιπλέον της υποχρεωτικής και για κάθε επιπλέον έτος, 1,5 βαθμό ανά έτος. 

* Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max) 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες  θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή (όπως 

περιγράφεται παρακάτω παρ. Δ.2). 
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Ανταλλακτικά  αντικαθιστάμενα  λόγω  βλάβης  που  οφείλεται  στην  κατασκευή,  τη  μεταφορά  ή  την 

συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 

Δ.2.  Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια  – συντήρηση – ανταλλακτικά)   

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

εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής 

που παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν  δωρεάν  service,  (εργασία  και  υλικά), που θα  γίνουν 

στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία  και το 

οποίο θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν στην βαθμολόγηση. 

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

FAX, email κλπ),   να  κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που  θα 

ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα ανάλογα με την βλάβη (Υπεύθυνη Δήλωση). Σε αντίθετη περίπτωση 

στη  σύμβαση  θα  μπορεί  να  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  για  κάθε  ημέρα  ακινητοποίησης  του  οχήματος 

(περίπου όσο είναι το ημερήσιο μίσθωμα παρόμοιου οχήματος στην ελεύθερη αγορά). 

Θα  πρέπει  να  δηλωθεί  εκ  μέρους  του  βασικού  κατασκευαστή  (ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην 

Ελλάδα) του οχήματος, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ μέρους δε του 

διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι 

μεγαλύτερος των 20 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση). 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρείται ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, ο Φορέας θα έχει το 

δικαίωμα να διεκδικήσει την ρήτρα ακινητοποίησης του οχήματος όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Τέλος ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει, 

χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση  του προσωπικού του Φορέα, για την λειτουργία και την συντήρηση των 

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

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

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

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

Δ.3.  Χρόνος και  τόπος παράδοσης  

O  χρόνος  παράδοσης  των  οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  της  Υπηρεσίας  (αμαξοστάσιο  περιοχής),  δεν 

μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  των  εννέα   ( 9)   μηνών   από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης. 

Yπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Θα αξιολογηθεί ανάλογα ο μικρότερος χρόνος παράδοσης (όλων των οχημάτων). Κάθε 15 ημερολογιακές 

ημέρες λιγότερες των 270, θα βαθμολογούνται με επιπλέον 2 βαθμούς της βασικής. 

*Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max). 

 Ε.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

Ε.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή  με  δομή  αντίστοιχη  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  της  Υπηρεσίας  

(Παρ. Β.1  έως  Β.8 , ουσιώδη χαρακτηριστικά των Τεχν. Προδιαγραφών), όπου θα παρουσιάζονται όλα τα 

τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. 

Ε.2.  Όλα τα  τεχνικά  φυλλάδια και  εικόνες  (PROSPECTUS)  του  κατασκευαστή του  οχήματος, όπου  

θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

Ε.3. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας (παρ. Δ .1  της μελέτης). 

Ε.4. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ),  θα  κινητοποιείται  και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε χρόνο 

που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως ζητείται στην  παρ.  Δ.2  των 

τεχν. προδιαγραφών). 

Ε.5. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν  τα οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον  
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επίσημο  εισαγωγέα  στην  Ελλάδα,  στην  οποία     θα  δηλώνουν  ότι  θα  καλύψουν  το  Δήμο  με 

ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη. 

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

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

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

δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή ( παρ. Δ .2  της μελέτης). 

Ε.6.  Δήλωση  από  τον  διαγωνιζόμενο  ότι  εγγυάται την  παράδοση  των  ζητούμενων  ανταλλακτικών  σε 

χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 20 ημερών ( παρ. Δ .2  της μελέτης). 

Ε.7. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. ( παρ. Δ.3  της μελέτης) 

Ε.8. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των οδηγών και συντηρητών με 

βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. Δ.2 της μελέτης). 

Ε.9. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το κάθε όχημα, 

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

Προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι: 

-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος 

προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται. 

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

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

 ΣΤ.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

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

παρακάτω στοιχεία : 

ΣΤ.1. Υπεύθυνη Δήλωση   ότι  έλαβε  γνώση  όλων  των  όρων  του  διαγωνισμού  και  τους  αποδέχεται   

χωρίς καμία  επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του  

διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να  υπάρχει 

μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

   ΣΤ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: 

Θα  αναλάβει  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του:  

α).  Τη  διεκπεραίωση  κάθε  εργασίας  του  Τελωνείου  και  κάθε  αρμόδιας  Αρχής,  για  παράδοση των  

υπό  προμήθεια  οχημάτων  ελεύθερων  από  κάθε  επιβάρυνση  στο  Δήμο .  

β).  Τη  διεκπεραίωση  της  ταξινόμησης  των  οχημάτων  και  της  έκδοσης  άδειας  κυκλοφορίας  

(πινακίδες)  και γενικά   κάθε   ενέργειας   που   απαιτείται   για  την   παράδοση  τους  στον   Δήμο   

έτοιμων  προς   κυκλοφορία σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  (συμπεριλαμβανομένης  της  Έγκρισης  

Τύπου).  

ΣΤ.3.   Κατάθεση   πιστοποιητικών   –   πιστοποίηση   της   σειράς   ISO   9001/2015   ή   ισοδύναμων,   από 

αναγνωρισμένο φορέα, για τον κατασκευαστή των οχημάτων. 

ΣΤ.4. Δήλωση συμμόρφωσης/σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως προβλέπεται 

από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 06/2023  

       

 

 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: 6Θ9ΨΩ1Ρ-Φ5Ζ


		2023-01-17T13:14:18+0200
	Athens




