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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

 Η κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα πδξνθόξνπ νρήκαηνο πνπ 

πξννξίδεηαη γηα λα θαιύςεη ηε δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα άξδεπζε ρσξίο 

πεξηνξηζκνύο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξνκειέηε ηνπ έξγνπ: «Έξγα 

εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπό ηελ 

Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Λπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο 

πεξηνξηζκνύο» θαη ηελ απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Ννηίνπ Αηγαίνπ κε αξ. πξση. 45370/28.07.2017 (ΑΓΑ:6Μ5ΔΟΡ1Ι-ΦΣ8).    

 

Αθνινπζνύλ νη αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Όλερ οι απαιηήζειρ ηυν 

ηεσνικών πποδιαγπαθών είναι οςζιώδειρ και απαπάβαηερ, η ηςσόν ύπαπξη 

απόκλιζηρ θα ζημαίνει απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ.  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΥΗΜΑΣΟ 

 

 Γενικέρ απαιηήζειρ   

Σν πξνζθεξόκελν όρεκα (ηόζν ην απηνθίλεην πιαίζην όζν θαη ε 

ππεξθαηαζθεπή) λα είλαη απνιύησο θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην θαη πξόζθαηεο 



 

[2] 

 

θαηαζθεπήο. Να δνζνύλ ηερληθά θπιιάδηα/prospectus ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά 

πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή, ησλ πξνζθεξόκελσλ πιαηζίσλ ησλ νρεκάησλ, όπνπ ζα 

θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ. 

 Πλαίζιο οσήμαηορ 

Σν όρεκα λα απνηειείηαη από απηνθίλεην πιαίζην θαηάιιειν γηα 

ππεξθαηαζθεπή κεηαθνξάο λεξνύ. Ο ηύπνο πιαηζίνπ νρήκαηνο ζα είλαη 4x2. 

Σν ζπλνιηθό κηθηό  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 19 ηόνοι. Σν νιηθό κηθηό 

επηηξεπόκελν θνξηίν πξέπεη λα πξνθύπηεη από ηνπο θαηαιόγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ 

νίθσλ, όπσο θαη ην ίδην λεθξό βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα νδήγεζεο, ην δε 

βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε ην βπηίν θαη ηελ απαξαίηεηε αληιία από όκνην θαηάινγν 

ή ππεύζπλε πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξό θαη άθακπην, ην δπλαηό θαηά ηε 

θόξησζε θαη ζα απνηειείηαη από δηακήθεηο δνθνύο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 

ηθαλό αξηζκό γεθπξώλ, έηζη ώζηε λα έρεη απαηηνύκελε αληνρή γηα θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 

20% κεγαιύηεξν ηνπ αλώηεξνπ επηηξεπνκέλνπ.  Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο 

εκπξόο. 

Η ηθαλόηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν λεξνύ ζα είλαη  

ηνπιάρηζηνλ 10.000 λίηπα.  Χο σθέιηκν θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππόινηπν 

πνπ κέλεη κεηά ηελ από ην νιηθό κηθηό επηηξεπόκελν θνξηίν αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνύ 

βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθό (νδεγόο θαη δύν 

εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνύ ειαίνπ, ηνπ λεξνύ, ν εθεδξηθόο 

ηξνρόο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή  ππεξθαηαζθεπή   θαη όιε γεληθά ε εμάξηεζε 

ηνπ νρήκαηνο). 

Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξόβνινη θ.ιπ., ζα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ 

Διιάδα. 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά 

ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ. 

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνύλ θαη ηα πην θάησ παξειθόκελα : 

-Δθεδξηθό ηξνρό πιήξε, ηνπνζεηεκέλν ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβώο. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβώλ 
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-Σαρνγξάθν 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθώλ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα 

Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά 

ζήκαηα σο θαη ερεηηθό ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ εξγαηώλ κε ηνλ νδεγό. 

Αθόκε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζ’ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, 

ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνύζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Με ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί θαηά ηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα δνζνύλ 

απαξαίηεηα θαη κάιηζηα θαηά ηξόπν ζαθή θαη ππεύζπλν ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία 

θαη πιεξνθνξίεο: 

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηύπνο  

 Μεηαμόλην 

 Μέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην ύςνο (ρσξίο θνξηίν) 

 Βάξε πιαηζίνπ  

 Αλώηαην επηηξεπόκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηό βάξνο (GROSS WEIGHT) 

 Ίδην (λεθξό) βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνύ 

 Σν θαζαξό σθέιηκν θνξηίν 

 Η ηθαλόηεηα θόξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνύ θαη ηνπ πίζσ άμνλα 

 Κινηηήπαρ  

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο πδξόςπθηνο, από ηνπο 

γλσζηνύο ζε θπθινθνξία ηύπνπο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, DIESEL, 

ηνπιάρηζηνλ 6/κύλινδπορ, πδξόςπθηνο από ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηύπνπο θαη 

άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο θπθινθνξίαο. Η νλνκαζηηθή ηζρύο θαηά DIN ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ  280Hp και ποπήρ 1.000Nm. Θα δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε 

ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo) κε ςύμε αέξα ππεξπιήξσζεο (Intercooler). Ο 

θπβηζκόο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη πεξίπνπ 7.500cc. 

Να δνζνύλ νη θακπύιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρύνο, θαη ηεο ξνπήο 

ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ ζηξνθώλ (επίζεκα δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηή), 

θαζώο θαη νη θακπύιεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ. Δίλαη επηζπκεηό ε ξνπή ζηξέςεο λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξε ζηηο ρακειόηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα 

παξακέλεη επίπεδε ζην κεγαιύηεξν δπλαηό εύξνο ζηξνθώλ. 
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Η εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ θα γίνεηαι καηακόπςθα, πίζσ από ηελ θακπίλα κε 

κνλσκέλε ζσιήλα εμάηκηζεο θαη εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνύ ηεο βξνρήο. 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξόκελν πιαίζην ζα δηαζέηεη 

δεπηεξεύνλ ζύζηεκα πέδεζεο «κεραλόθξελν», ην νπνίν ζα ππνβνεζά  ην θπξίσο 

ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. Με ην ζύζηεκα απηό ζα απμάλεηαη ε αζθάιεηα θαηά 

ηελ νδήγεζε ζε θεθιηκέλν έδαθνο θαη ζα βειηηώλεηαη ν έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο κε 

πιήξεο θνξηίν. 

Να δνζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη:  

 Σύπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

 Η πξαγκαηηθή ηζρύο , ζηνλ αξηζκό ζηξνθώλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 Η κεγαιύηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνύ ζηξνθώλ ηνπ 

 Οη θακπύιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρύνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο  

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ ζηξνθώλ 

 Ο θύθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξόλνο) 

 Ο αξηζκόο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκόο  

 ύζηημα μεηάδοζηρ 

Σν θηβώηην ηαρπηήησλ ζα είλαη αςηομαηοποιημένο θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 

έμη (6) ηαρύηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) νπηζζνπνξείαο. 

 Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο από ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο 

ηξνρνύο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθώλ θαη ησλ 

εκηαμνλίσλ. 

Σν δηαθνξηθό ζα πξέπεη λα είλαη αλαιόγνπ θαηαζθεπήο ώζηε ην όρεκα λα είλαη 

ηθαλό λα  κε πιήξεο θνξηίν ζε δξόκν κε θιίζε 15% θαη ζπληειεζηή ηξηβήο 0,60 θαη ζα 

πεξηιακβάλεη δηάηαμε θιεηδώκαηνο  ηνπ δηαθνξηθνύ ζηνλ πίζσ άμνλα, γηα πςειή 

πξόζθπζε θαηά ηελ εθθίλεζε ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (π.ρ. νιηζζεξό ππέδαθνο, 

ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο νδνζηξώκαηνο, θιπ.) κε απνηέιεζκα ηελ πςειή νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη θπθινθνξηθά αζθάιεηα θαηά ηηο δηαδξνκέο ζε κε 

αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο. Οη πίζσ ηξνρνί λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα ππνκείσζεο 

ζηξνθώλ ζηηο πιήκλεο ησλ ηξνρώλ γηα θαιύηεξε θαη ακεζόηεξε απόθξηζε ησλ ηξνρώλ 

θαηά ηηο ζπλερείο εθθηλήζεηο  κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ θαη 

γηα ηελ  άκεζε κεηάδνζε ηεο κέγηζηεο  ξνπήο ζηνπο ηξνρνύο. 
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 ύζηημα πέδηζηρ 

Σν ζύζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο κε αέξα, ελώ ηαπηόρξνλα ζα 

δηαζέηεη ζύζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρώλ (Α.Β.S.), ζύζηεκα θαηαλνκήο πίεζεο 

πέδεζεο αλάινγα κε ην θνξηίν, ζηνλ πίζσ άμνλα, θαζώο θαη ζύζηεκα γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο ηζρύνο πέδεζεο αλάινγα ην θνξηίν EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή 

ζύζηεκα αληίζηνηρνπ ηύπνπ. Δπηζπκεηό είλαη ην όρεκα λα δηαζέηεη  ζύζηεκα 

ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP). 

To θνξηεγό πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξόζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνύο, 

διζκόθπενα,   ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο (Οδεγία 

1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεόηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο). Να αλαθεξζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ.  Σν ρεηξόθξελν ζα ιεηηνπξγεί κε ειαηεξησηό θύιηλδξν θνξηίνπ θαη ζα επελεξγεί 

ζηνπο πίζσ ηξνρνύο ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε βιάβεο ζην ζύζηεκα (απώιεηα πίεζεο 

αέξα) ηόηε ην όρεκα ζα αθηλεηνπνηείηαη. Σν πιηθό ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη 

ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 ύζηημα διεύθςνζηρ 

Σν ηηκόλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή 

ππνβνήζεζε  ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεόηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

            Σν ηηκόλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εύξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδόλ ζε 

θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 

Να δνζνύλ όια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Η αθηίλα 

ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

 Άξονερ – αναπηήζειρ 

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αξόνυν. Ο ηύπνο ηεο αλάξηεζεο  ηνπ εκπξόζζηνπ θαη 

πίζσ άμνλα ζα είλαη  σαλύβδινερ ή με αεπόζοςζηερ (air suspension) ή ζςνδςαζμό 

αςηών. Να δνζεί ν ηύπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλόηεηεο αμόλσλ θαη αλαξηήζεσλ.  

 Η θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνύο (4Υ2). Ο θηλεηήξηνο πίζσ 

άμνλαο  ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θόξηηζεο γηα όιεο ηηο 

ζπλζήθεο θίλεζεο. Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζύζηεκα ASR, 

πνπ απνηξέπεη ηε δηαθνξά ζηξνθώλ ζηνπο ηξνρνύο  ζε πεξίπησζε  κεησκέλεο 

πξόζθπζεο. 

Σν όρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα  θαηλνύξγηα (αθηηλσηνύ ηύπνπ (radial), 

ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηό, ζύκθσλα κε ηελ 
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Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεόηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνύο ETRTO. 

Η πξαγκαηηθή θόξησζε ησλ αμόλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν 

θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ κεραληζκώλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηώλ, 

θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, αλπςσηηθνύ θάδσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε 

από ην κέγηζην επηηξεπόκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξόπν ζαθή ν ηύπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλόηεηεο αμόλσλ, 

αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθώλ (ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεόηεξε 

ηξνπνπνίεζε απηήο). 

 Καμπίνα οδήγηζηρ 

Η θακπίλα λα είλαη αλαθιηλόκελνπ ηύπνπ θαη ηύπνπ «θακπίλαο εκέξαο» θαη λα 

εδξάδεηαη επί ηνπ πιαηζίνπ κέζσ αληηδνλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.   

 Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνύ ζα δηαζέηεη πλεπκαηηθή αλάξηεζε πνιιαπιώλ 

ξπζκίζεσλ θαη ζα πξνζθέξεη άλεζε ζηνλ νδεγό ράξε, κε ελζσκαησκέλε δώλε 

αζθάιεηαο ηξηώλ ζεκείσλ. Σν όρεκα ζα δηαζέηεη  ζέζε γηα ηνλ οδηγό και δύο (2) 

ζςνοδηγούρ.  

Θα θέξεη ηα ζπλήζε όξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, 

αλεκνζώξαθα από γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξόκνηνπ ηύπνπ αζθαιείαο, ζεξκηθή 

κόλσζε κε επέλδπζε από πιαζηηθό δέξκα, δύν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθνύο 

παινθαζαξηζηήξεο, δύν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδόκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν 

από πιαζηηθά ηαπέηα, ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην 

ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκέλνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, πιαθνληέξα θσηηζκνύ, 

ξεπκαηνδόηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελόο 

ζαιακίζθνπ ζπγρξόλνπ απηνθηλήηνπ. 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά 

ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα 

Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά 

ζήκαηα. 

Αθόκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζ’ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, 

ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνύζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
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 Υπυμαηιζμόρ 

Δμσηεξηθά ην πδξνθόξν όρεκα λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξώκα κεηαιιηθό ή 

αθξπιηθό  ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ζηξώζεηο κεηά από ζσζηό πιύζηκν, απνιίπαλζε, 

ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηώλ, αληαπνθξηλόκελν ζηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο 

βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξόηππα πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ζύγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνύλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Η απόρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνύ ηνπ νρήκαηνο, εθηόο από ηα ηκήκαηα πνπ 

θαιύπηνληαη από έιαζκα αινπκηλίνπ ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζώο θαη νη 

απαηηνύκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  ηειηθήο ζύκβαζεο ζε 

εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνδερζεί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη λεςκού σπώμαηορ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 

 ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΝΔΡΟΤ  

Η δεμακελή λεξνύ ζα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 10.000 lt λεξνύ  θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε εμ νινθιήξνπ  από  ανοξείδυηο σαλςβδοέλαζμα  INOX AISI 304 

πάρνπο  3mm.  

Η δεμακελή ζα θέξεη εζσηεξηθέο εληζρύζεηο, ζα είλαη ειεθηξνζπγθνιιεηή 

παληνύ ώζηε λα απνθεύγνληαη δηαξξνέο λεξνύ θαη ζα είλαη γεληθά ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 

ώζηε λα κπνξεί λα θέξεη ρσξίο θόπσζε ην θνξηίν ηεο. Θα είλαη  αζθαιώο ζηεξηγκέλε 

πάλσ ζην πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ. Σν ζρήκα ηεο ζα είλαη  ειιεηπηηθό ή θπιηλδξηθό θαη 

ζα θέξεη επαξθή αξηζκό δηαθξαγκάησλ  γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ 

λεξνύ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. 

Θα ππάξρεη επηθνηλσλία ησλ δηακεξηζκάησλ δηακέζνπ αλνηγκάησλ ζην θάησ 

κέξνο ησλ ρσξηζκάησλ θαη ζην πάλσ κέξνο γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ 

αέξα.  

ην επάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο ζα ππάξρεη αληηνιεζζεηηθόο δηάδξνκνο θαη 

αλζξσπνζπξίδα, κε ηαρεηαζθαιηζκέλν ζηεγαλό θάιπκκα από ηελ νπνία ζα γίλεηαη ην 

γέκηζκα ηεο δεμακελήο κε θπζηθή ξνή ή επίβιεςή ηεο. ην επάλσ κέξνο ζα ππάξρνπλ,  

αλαπλεπζηηθέο βαιβίδεο, ζηόκηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο κε ηνπο θαηάιιεινπο 

ηαρπζπλδέζκνπο, δηάηαμε ππεξρείιηζεο, ζθάια αλόδνπ θαζώο ππνδνρέο γηα ηνπνζέηεζε 

δηαθόξσλ ζσιήλσλ θαη άιισλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ. 
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ηηο δύν πιεπξέο ηεο δεμακελήο θαη ζε όιν ην κήθνο ηεο ζα ππάξρνπλ δύν 

πιατλέο ππνδνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθώλ ζσιήλσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Η δεμακελή λεξνύ ζα θέξεη δείθηε ζηάζκεο λεξνύ θαζώο θαη εηδηθό ζύζηεκα 

ερεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο ζην ζάιακν ηνπ νδεγνύ όηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ έρεη 

θαηέιζεη θάησ από έλα όξην αζθαιείαο. 

Δπίζεο  ζα ππάξρεη ζύζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν, ζε πεξίπησζε πνπ αδεηάζεη ε 

δεμακελή λεξνύ, ζα ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο αληιίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εθηόμεπζεο 

λεξνύ γηα απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπο. 

Σέινο, ζα θέξεη πιήξεο δίθηπν ζσιελώζεσλ θαη εμαξηεκάησλ κε 

ηαρπζπλδέζκνπο γηα όιεο ηηο πξνζθεξόκελεο ιεηηνπξγίεο θαζώο επίζεο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο δηαηάμεηο πιήξσζεο, ππεξρείιηζεο θαη εθθέλσζεο ηεο.  Η πδξνιεςία ζα 

κπνξεί λα γίλεη είηε κε ειεύζεξε ξνή. 

 

ΑΝΣΛΙΔ 

 

 ΑΝΣΛΙΑ ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 

Η αληιία πςειήο πίεζεο λεξνύ ζα είλαη  πίεζεο  ηνπιάρηζηνλ 200bar θαη 

παξνρήο  ηνπιάρηζηνλ 50lt/min. Θα ηξνθνδνηεί ην ζύζηεκα  πηζηνιηνύ θαη ηνπ 

πιπζηηθνύ  ζπζηήκαηνο δξόκσλ θαη αληιηνζηαζίσλ κε πςειή πίεζε. Θα  παίξλεη θίλεζε  

κέζσ ηνπ  δπλακνιήπηε ( ΡΣΟ ). 

 

 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΤΔΧ ΓΡΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΜΔ 

ΤΦΗΛΗ  ΠΙΔΗ ΝΔΡΟΤ 

Θα απνηειείηαη από ειαζηηθό ζσιήλα 3/8΄΄ κήθνπο 15m  κε πηζηόιη πςειήο 

πίεζεο  θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά αθξνθύζηα γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο. Ο  ζσιήλαο απηόο 

ζα ηπιίγεηαη-εθηπιίζζεηαη ζε εηδηθή εθηπιίθηξηα απηόκαηεο επαλαηύιημεο, ραιύβδηλε 

πνπ  ζα βξίζθεηαη ζε θαηάιιειν κέξνο ηνπ νρήκαηνο (ζην πίζσ ηκήκα). 

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ πηζηνιηνύ πιύζεο ε κάληθα απηή  ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα  πιύζε κε πςειή πίεζε αληιηνζηαζίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 
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ΤΣΗΜΑ ΠΟΣΙΜΑΣΟ 

Μέζσ  ειαζηηθνύ ζσιήλα  πνπ ζα πξνζαξκόδεηαη ζε εηδηθό ηαρπζύλδεζκν,  ζα 

γίλεηαη ην πόηηζκα δέληξσλ ή θήπσλ. σιήλαο κήθνπο 20m ζα είλαη ηπιηγκέλνο ζε 

ρεηξνθίλεηε εθηπιίθηξηα. 

 

ΒΑΦΗ 

 Δμσηεξηθά ην όρεκα ζα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξώκα DUCO ζε δύν 

ηνπιάρηζηνλ ζηξώζεηο κεηά από αζηάξσκα ησλ επηθαλεηώλ θαη ζε απόρξσζε πνπ ζα 

νξηζζεί από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Οη απαηηνύκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξηζζνύλ νκνίσο από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηε 

Γ.Δ.Τ.Α.Π. κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζε εύινγν ρξόλν. 

 

ΟΡΓΑΝΑ –ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ 

Δληόο ηεο θακπίλαο ησλ επηβαηώλ ζα βξίζθεηαη ρεηξηζηήξην κε όιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο βπηηνθόξαο ππεξθαηαζθεπήο. 

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα  δειώλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ή όρη ησλ βαιβίδσλ 

ιεηηνπξγίαο. 

Ηρεηηθό ζήκα ζα ελεκεξώλεη όηαλ ππάξρεη ρακειή ζηάζκε λεξνύ ζηε δεμακελή 

θαη ζα δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ. 

ηελ νξνθή ηεο θακπίλαο ησλ επηβαηώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο αλαιακπώλ 

θάξνο κε δηαθνπηόκελε ιεηηνπξγία. 

 

  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 Η ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηώλ αιιά θαη 

ησλ πνιηηώλ. Θα θέξεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα 

πεξηγξαθνύλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απόιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο: 

 Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ ΤΑ 50268/5137/07 ΦΔΚ 1853 η. Β΄/2007). 

 Αζθάιεηαο κεραλώλ – ζήκαλζε CE  ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2006/42 

(ελζσκάησζε κε ην Π.Γ.57/2010, ΦΔΚ 97 η. Α΄/25-6-2010).   
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 Θα ππάξρεη  πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ θαη ζεκάησλ γηα ηελ 

θπθινθνξία, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Κ.Ο.K. Έλαλ (1) πεξηζηξεθόκελν θάξν 

πνξηνθαιί ρξώκαηνο, εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο  θαζώο θαη 

ύπαξμε ζεκάλζεσλ γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηώλ από ηνπο εξγαδόκελνπο. 

 Ο πίλαθαο ησλ ελδείμεσλ θαη κεηξήζεσλ ζα είλαη πιήξεο θαη αμηόπηζηνο ζηε 

ρξήζε, ηα δε ρεηξηζηήξηα εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα.  

 Όιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξέπεη λα νδεύνπλ κε 

αζθάιεηα (ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηεγαλνύο αγσγνύο) θαη λα κελ είλαη εθηεζεηκέλεο, ελώ 

παξάιιεια λα είλαη επρεξήο ε επίζθεςε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε 

δηαλνίμεσο νπώλ ζην όρεκα. 

 Σν όρεκα ζα θέξεη  ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή 

πηλαθίδα, όπσο όλνκα, δηεύζπλζε, ηύπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκό ζεηξάο θ.ιπ.  

 Θα ππάξρεη πξόιεςε γηα ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαινύο 

ιεηηνπξγίαο θαη  θάζε εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο.  

 Σν όρεκα ζα παξαδνζεί   ηα αθόινπζα παξειθόκελα : 

 εηξά εξγαιείσλ ζε θαηάιιειε εξγαιεηνζήθε πνπ λα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθώο 

ζε θαηάζηαζε, γξύινο, ηάθνη, θ.ά.  

 Σα απαξαίηεηα έληππα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαιή 

ιεηηνπξγία. 

   

ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Με ηην πποζθοπά να καηαηεθεί: 

 Τπεύζπλε Γήισζε πξνζθόκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σύπνπ γηα 

νινθιεξσκέλν όρεκα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 214/2014, πνπ ζα εθδνζεί από ηελ 

αξκόδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΙΚΣΤΧΝ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλόκεζε ηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Γήισζε ζπκκόξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα όιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή).   

 Τπεύζπλε δήισζε εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο 

όρεκα (ε εγγύεζε λα είλαη αλεμάξηεηε από ηα πξνβιεπόκελα ζε νπνηαδήπνηε 

εξγνζηαζηαθή εγγύεζε θαη λα θαιύπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ 
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Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, 

κε νθεηιόκελεο ζε θαθό ρεηξηζκό) . 

 Τπεύζπλε δήισζε εγγύεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .     

  Τπεύζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Σν δηάζηεκα

 παξάδνζεο ησλ δεηνύκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθώλ  ζα είλαη κηθξόηεξν από 10  

εκέξεο. 

 Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ςπεύθςνη δήλυζη ηος νόμιμος 

εκπποζώπος ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ ή ηος επίζημος ανηιπποζώπος ζηην 

Δλλάδα ζηο οποίο θα καηαζκεςαζηούν ηα ςλικά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ 

ππό πξνκήζεηα πιηθνύ ζα θαηαζθεπαζηεί από ηνλ δηαγσληδόκελν, ε παξαπάλσ δήισζε 

αθνξά ην ππόινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε 

θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδόκελν. 

β) ζα θαιύςεη ηε ΓΔΤΑ Πάξνπ κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθόκε θαη 

απεπζείαο αλ απηό θξηζεί ζθόπηκν. 

γ) ζα θαιύςεη ηε ΓΔΤΑ Πάξνπ κε ηελ πξνζθεξόκελε εγγύεζε αθόκε θαη απεπζείαο 

αλ απηό απαηηεζεί.   

 Τπεύζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξόπν  αληηκεηώπηζεο ησλ αλαγθώλ ζπληήξεζεο / 

service. Η αληαπόθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην 

πνιύ  εληόο δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε 

έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιύ εληόο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ.  

 Να καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα . 

  

ΓΔΙΓΜΑ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ θαη λα αμηνινγεζνύλ πιεξέζηεξα όια ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξόκελνπ είδνπο θαζώο θαη ε 

ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθόζνλ απαηηεζεί από ηνλ 

Αλαζέηνληα Φνξέα, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο, νη 

δηαγσληδόκελνη  ζα πξέπεη λα  επηδείμνπλ ίδην ή όκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

είδνπο  ζε ηόπν πνπ ζα ππνδείμνπλ.  Να ςποβληθεί ζσεηική ςπεύθςνη δήλυζη. 
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηώλ, 

ρεηξηζηώλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκό   θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

εμνπιηζκνύ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο (πξόγξακκα 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ, αξηζκόο εθπαηδεπηώλ, ρξεζηκνπνηνύκελα εγρεηξίδηα θαη άιια 

επνπηηθά κέζα θ.ιπ.).  

 

Παπάδοζη Οσημάηυν 

 Η ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα 

λα βαξύλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν όρεκα ζα παξαδνζεί κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εγθξίζεηο, πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ.  

Ο ρξόλνο  παξάδνζεο   δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο από εκαηόν πενήνηα  

(150) ημέπερ. Να ςποβληθεί ζσεηική Τπεύθςνη Γήλυζη.   

 

ςμπληπυμαηικά ηοισεία ηηρ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη 

πεξηγξαθέο ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ, ζρεδηαγξάκκαηα ή ζρέδηα από ηα νπνία λα 

πξνθύπηνπλ ζαθώο ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ πξνζθεξόκελσλ 

νρεκάησλ. 

 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί από ηνλ ηερληθό έιεγρν 

νρεκάησλ από αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

Θα ιεθζνύλ ζεηηθά ππόςε νη κηθξόηεξεο  ιεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο  ησλ εθπνκπώλ CO2, NOx NMHC θαη εθπνκπώλ 

αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ.  

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2019 

 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γενικόρ Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

Μαύπη Μαπία-Μαποςζώ 

Πποφζηαμένη Σμήμαηορ ΒΙΟΚΑ  

 

 

 

 

 

Καπαμανέρ Νικόλαορ  

Μησανολόγορ Μησανικόρ ΠΔ 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

Τδποθόπος οσήμαηορ συπηηικόηηηαρ 10.000 λίηπυν 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  θνπόο  

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

2.  Γεληθέο Απαηηήζεηο 

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

3.  Πιαίζην Ορήκαηνο 

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

4.  Κηλεηήξαο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

5.  ύζηεκα Μεηάδνζεο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

6.  ύζηεκα Πέδεζεο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

7.  ύζηεκα Γηεύζπλζεο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

8.  Άμνλεο – Αλαξηήζεηο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

9.  Κακπίλα Οδήγεζεο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

10.  Υξσκαηηζκόο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

11.  Τπεξθαηαζθεπή 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

12.  Γεμακελή λεξνύ  

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

13.  Αληιία πςειήο πίεζεο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

14.  ύζηεκα πιύζεο δξόκσλ θαη 

αληιηνζηαζίσλ κε πςειή  πίεζε 

λεξνύ. 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

15.  ύζηεκα πνηίζκαηνο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

16.  Βαθή   

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

17.  Όξγαλα –ρεηξηζηήξηα  

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

18.  Λεηηνπξγηθόηεηα, Απνδνηηθόηεηα θαη 

Αζθάιεηα  

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

19.  Πνηόηεηα, Καηαιιειόηεηα θαη 

Αμηνπηζηία  

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

20.  Σερληθή Τπνζηήξημε θαη Κάιπςε 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

21.  Γείγκα 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

22.  Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

23.  Παξάδνζε Ορεκάησλ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

24.  πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

Οη απαληήζεηο ζηηο αλσηέξσ ηερληθέο απαηηήζεηο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε αλαιπηηθέο 

θαη επεμεγεκαηηθέο. 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2019 

 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γενικόρ Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

Μαύπη Μαπία-Μαποςζώ 

Πποφζηαμένη Σμήμαηορ ΒΙΟΚΑ 

 

 

 

Καπαμανέρ Νικόλαορ  

Μησανολόγορ Μησανικόρ ΠΔ 

 


