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Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ    ΔΔ 415 /10.2020 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  ΟΧΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 4Χ2 ΚΑΙ  4Χ4  

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει  τις απαιτήσεις για την προμήθεια καλαθοφόρων 

οχημάτων γραμμών Διανομής, πετρελαιοκίνητων, με κίνηση στους 2 ή 4 τροχούς  

και  ύψους εργασίας 14m τουλάχιστον . 

Με την έννοια καλαθοφόρο όχημα νοείται συνδυασμός οχήματος και 

υπερκατασκευής. Η υπερκατασκευή περιλαμβάνει την κιβωτάμαξα, τη μονωτική 

κεραία, το μονωτικό καλάθι, τα σταθεροποιητικά πέλματα και τις διατάξεις και τα 

όργανα λειτουργίας και ελέγχου της υπερκατασκευής.  

 

 

2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

 

Καλαθοφόρο όχημα γραμμών, Κίνηση 4Χ2 , Κίνηση 4Χ4, Μονωμένη τηλεσκοπική 

κεραία, Μονωμένο καλάθι 22 kV.  

 

 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

3.1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Τα οχήματα της περιγραφής προορίζονται για χρήση από διάφορες Μονάδες της 

Επιχείρησης σε όλη την Ελλάδα, κάτω από τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος: 

α) Μικρότερη ετήσια θερμοκρασία   : -25 °C 

β)  Μεγαλύτερη ετήσια θερμοκρασία   : +45 °C 

 

με μέση τιμή για περίοδο 24 ωρών, που δεν 

θα υπερβαίνει  τους   : 
+35 ºC 

γ)  Υγρασία  : 20% έως 96%  

δ)  Μέγιστος άνεμος λειτουργίας  6 μποφόρ  

ε) Οδικό Δίκτυο  : Ασφάλτινο, Χωμάτινο  

 

3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ  (Μ.Τ) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ  (Χ.Τ.) 

ΤΑΣΗΣ.  

 

3.2.1. Χαρακτηριστικά συστήματος ΜΤ 

Τα δίκτυα μέσης τάσης είναι τριφασικά, τριών αγωγών, με γειωμένο ουδέτερο 

κόμβο μόνο στην αναχώρηση είτε απ’ ευθείας είτε μέσω αντίστασης που 

περιορίζει  το ρεύμα σφάλματος προς γη στα 1000 Α , με τα πιο κάτω 

χαρακτηριστικά: 

Ονομαστική τάση συστήματος Un: 6,6 kV 15 kV 20 kV 22 kV 

Μέγιστη τάση συστήματος Um: 7,2 kV 17,5 kV 22 kV 24 kV 

Συχνότητα:  50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Ισχύς βραχυκύκλωσης:  150 

MVA 

250 

MVA 

250 

MVA 

500 

MVA 

Αντοχή σε κρουστικό κύμα 1,2/50μs: 60 kV 95 kV 125 kV 125 kV 

 

3.2.2. Χαρακτηριστικά συστήματος ΧΤ 

Τα δίκτυα ΧΤ είναι τριφασικά, συχνότητας 50 Hz , ονομαστικής πολικής τάσης 

400 V με άμεσα γειωμένο ουδέτερο αγωγό . 
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Το καλαθοφόρο (όχημα και υπερκατασκευή) πρέπει να είναι σύμφωνο με τις 

απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) 

και των κανονισμών που αφορούν στις εκπομπές καυσαερίων & θορύβου . Θα 

πρέπει επίσης να φέρει σήμανση CE και να είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα 

πρότυπα:  

 

  ΕΛΟΤ ΕN 61057:2017 “Εργασίες υπό τάση – Μονωτικές εναέριες διατάξεις 

για τοποθέτηση σε ένα πλαίσιο”  

  ANSI/SAIA A92.2-2015 “Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial  

Devices”  

  ΕΛΟΤ EN 280:2013+A1:2015 : “Κινητές ανυψούμενες  πλατφόρμες  

εργασίας – Υπολογισμοί  σχεδιασμού – Κριτήρια  ευστάθειας  – Κατασκευή  –  

Ασφάλεια  – έλεγχοι  και  δοκιμές”  

 

Οι απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής θα υπερισχύουν αν αυτές έρχονται σε 

αντίθεση με τις απαιτήσεις των παραπάνω προτύπων.  

 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

5.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΘΑΛΑΜΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ  

 

5.1.1. Πλαίσιο και Σασσί 

Το πλαίσιο θα είναι  ισχυρής κατασκευής, ικανό να αντέχει στις δύσκολες και 

ειδικές συνθήκες εργασίας που το χρησιμοποιεί  ο ΔΕΔΔΗΕ.  

Το σασσί  θα είναι βαριάς κατασκευής, με δυνατότητα υποδοχής Ανυψωτικού 

Μηχανισμού και μεγάλη αντοχή στη τοπική φόρτιση.  Θα διαθέτει  επίσης  εμπρός 

και πίσω άγκιστρα ρυμούλκησης με ασφαλιστική διάταξη.  

 

5.1.2. Θάλαμος οδήγησης 

Ο θάλαμος οδήγησης θα έχει  τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και στοιχεία:  

-  Προωθημένου ή ημιπροωθημένου τύπου και ισχυρής κατασκευής πλήρως 

μεταλλικός, με πολύ καλά χαρακτηριστικά  σε μετωπική και πλευρική 

πρόσκρουση, οροφή μονωμένη έναντι της θερμότητας και του θορύβου και 

με ευρύ οπτικό πεδίο  προς όλες τις πλευρές . 

-  Κάθισμα οδηγού εργονομικής σχεδίασης, με πολύ καλή  πλευρική στήριξη, 

πλήρως ρυθμιζόμενο  εμπρός-πίσω αλλά και στο ύψος,  για να παρέχει 

απόλυτη άνεση στην οδήγηση. Το υλικό επένδυσης θα πρέπει να είναι 

ανθεκτικό στη  χρήση, επιδεχόμενο  πλυσίματος.  

-  Θέσεις για 2 τουλάχιστον άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.  

-  Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για όλους τους επιβαίνοντες.  

-  Αερόσακους οδηγού και συνοδηγού.  

-  Σύστημα θέρμανσης με αέρα, με φυσική και τεχνητή (με ηλεκτρικό 

ανεμιστήρα) κυκλοφορία, με ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ποσοστού παροχής 

αέρα από τα στόμια παροχής προς το θάλαμο οδήγησης και το αλεξήνεμο. 

Σύστημα θέρμανσης, ψύξης του θαλάμου οδήγησης (AIR CONDITION) και 

αερισμού κατάλληλης απόδοσης που να εξασφαλίζει  ευχάριστη εσωτερική 

θερμοκρασία  ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.  

-  Δύο θύρες, μία σε κάθε πλευρά του θαλάμου οδήγησης.  

-  Θύρες εφοδιασμένες με ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας, που να ανοίγουν 

και με τηλεχειρισμό. Όλοι οι  υαλοπίνακες θα είναι ασφαλείας  (Triplex ή 

Securite) και αντιθαμβωτικοί (φιμέ). Οι υαλοπίνακες των θυρών θα είναι  

ηλεκτρικά χειριζόμενοι και ρυθμιζόμενου ανοίγματος.  

(Ο εμπρός ανεμοθώρακας θα είναι τύπου laminated , ο δε οπίσθιος, θα φέρει 

αντιθαμβωτική προστασία για άριστη ορατότητα οπισθοπορείας.)  

-  Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια . 
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-  Δύο υαλοκαθαριστήρες , δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας  διακοπτόμενης, 

καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. 

-  Το όχημα να διαθέτει  έναν εσωτερικό και δύο εξωτερικούς θερμαινόμενους 

καθρέπτες οδήγησης, ικανούς να προσφέρουν στον οδηγό πλήρες οπτικό 

πεδίο. Η ρύθμιση των εξωτερικών καθρεπτών θα γίνεται από την θέση του 

οδηγού. Επιθυμητό είναι να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον 

καθρεπτών δύο επιπέδων , ένας καθρέπτης όγκου δεξιά με κάθετη οπτική 

γωνία και ένας εμπρός δεξιά για έλεγχο κάθετης μπροστινής οπτικής γωνίας.  

-  Σταχτοδοχείο  

-  Κάμερα οπισθοπορείας.  

-  Ράδιο με Bluetooth και USB τοποθετημένο, με ηχητική εγκατάσταση.  

-  Βομβητή  Όπισθεν.  

-  Φάρο Οροφής (Σύμφωνα με Προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ) . 

-  Όλον  τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

 

5.1.3. Κιβωτάμαξα 

Κιβωτάμαξα πολύ ισχυρής κατασκευής, τοποθετημένη πάνω σε χαλύβδινο ισχυρό 

πλαίσιο, ικανή να φέρει, σε συνεργασία με το πλα ίσιο του οχήματος, τον 

περιγραφόμενο εξοπλισμό της Παραγράφου  5.7. 

Η κιβωτάμαξα θα φέρει πλευρικά τοιχώματα και  δύο ερμάρια, (ένα σε κάθε 

πλευρά του οχήματος),  για την τοποθέτηση εργαλείων και  υλικών. Τα ερμάρια 

θα φέρουν εξωτερικές πόρτες με πόμολα και κλειδαριές ασφαλείας. Στο 

εσωτερικό τους θα φέρουν μεταλλικά ράφια με γείσο προς τα έξω ύψους 

τουλάχιστον 20 mm, για τη συγκράτηση των υλικών.  

Το ελάχιστο εσωτερικό μήκος των ερμαρίων, θα είναι 210εκ. Ενδεικτικά  

αναφέρουμε ότι, το βάθος των ερμαρίων θα είναι περίπου 40εκ, ενώ το ύψος 

τους περίπου 80εκ. 

Ο όγκος των ερμαρίων κάθε πλευράς θα χωρίζεται σε 3 ή 4 διαμερίσματα στα 

οποία η πρόσβαση θα γίνεται από τις εξωτερικές πόρτες της πρόσοψης.  

Εσωτερικά κάθε ερμάριο  θα έχει  την δυνατότητα να είναι φωτιζόμενο και θα 

φέρει 2 ή 3 ράφια. Από αυτά μόνο το επάνω θα είναι συνεχόμενο ράφι σε όλο το 

μήκος της πρόσοψης και θα χρησιμοποι είται  για τη φύλαξη και μεταφορά 

μεγάλου μήκους υλικών ή εργαλείων (π.χ. μονωτικών ακοντίων).  

Στην πίσω πλαϊνή επιφάνεια κάθε σειράς ερμαρίων θα υπάρχει εξωτερική πόρτα 

με κλειδαριά ασφαλείας μόνο για το επάνω ράφι, ώστε να διευκολύνεται η 

τοποθέτηση ή παραλαβή των υλικών ή εργαλείων.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προμηθεύσει αναλυτικότερα σχέδια για τη διάταξη των ερμαρίων 

κατά την διαδικασία παραγγελίας των οχημάτων.  

Η εξωτερική επιφάνεια της οροφής των ερμαρίων καθώς και η επιφάνεια της 

καρότσας, θα καλύπτονται με αντιολισθητικό ανοξείδωτο έλασμα, αντιολισθητικό 

αλουμίνιο, ή άλλου είδους υλικό με ισοδύναμα χαρακτηριστικά  πάχους 

τουλάχιστον 3 mm.  

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει  οριζόντιες μπάρες ανάμεσα από τους άξονες για 

προστασία από πλάγια σύγκρουση . 

Η ανάβαση στην πλατφόρμα της κιβωτάμαξας θα γίνεται μέσω σταθερής σκάλας . 

Είναι απαραίτητο να παρέχονται αντανακλαστικές λωρίδες πέριξ των γωνιών του 

οχήματος και στο καλάθι , καθώς και φώτα όγκου . 

 

 

5.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  

Ο κινητήρας του οχήματος θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

-  Πετρελαιοκινητήρας 4χρονος, 4 ή 6 κυλίνδρων, υδρόψυκτος.  

-  Να ικανοποιεί  τα όρια εκπομπής ρύπων και θορύβου (οδηγία 1999/96/ΕΚ και 

τις μεταγενέστερες εκδόσεις της), σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 

παράδοση του οχήματος Ευρωπαϊκές οδηγίες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 

αλλά τουλάχιστον EURO VI. 
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-  Με υπερπλήρωση,(Turbocharger ή Supercharger)  και ενδιάμεση ψύξη 

(Intercooler).  

-  Ελάχιστης Ισχύος  107  kW (145 ΗΡ) κατά EEC σε ανάλογες στροφές , 

(σύμφωνα με την οδηγία 1999/99 της ΕΕ και τις μεταγενέστερες εκδόσεις 

της).  

-  Ελάχιστης ροπής στρέψεως 360  Nm κατά EEC, με όσο το δυνατόν επίπεδα 

χαρακτηριστικά, στις ανάλογες στροφές .  

 

 

5.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 

5.3.1. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4Χ2: 

-  Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον πέντε (5)  πλήρως 

συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία τουλάχιστον 

οπισθοπορείας.  

-  Σύστημα ελεγχόμενης ολίσθησης  διαφορικού (κάρρο), καθώς και ενδεικτικό 

λειτουργίας του, το οποίο να ελέγχεται από τη θέση του οδηγού.  

-  Κίνηση από τον πίσω άξονα του οχήματος.  

-  Κινητήριοι  τροχοί 4Χ2 με επίσωτρα ακτινωτού τύπου, κατάλληλα για κίνηση 

σε ασφάλτινο και χωμάτινο οδικό δίκτυο.  Μονοί τροχοί εμπρός, διπλοί πίσω.  

-  Τα Επίσωτρα θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή (Tubeless) 

σύμφωνα με το ETRTO και την οδηγία 2001/43/ΕΚ (ΦΕΚΒ΄589/30 -9-1992) 

επί των οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε).  Κατασκευής 

όχι παλαιότερης των 6 μηνών από την ανάθεση στον Προμηθευτή και με 

κατηγορία (δείκτη) ταχύτητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του  Κ.Ο.Κ. για 

κίνηση οχημάτων κατηγορίας Μ.Ε.  

 

5.3.2. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4Χ4: 

-  Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον πέντε (5)  πλήρως 

συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας  και μία τουλάχιστον 

οπισθοπορείας.  

-  Βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων (Transfer case) δύο σχέσεων  ή ανάλογη 

διάταξη. 

-  Το όχημα θα φέρει δύο κινητήριους άξονες με τα αντίστοιχα διαφορικά, 

καθώς και κεντρικό διαφορικό  ή ανάλογη διάταξη . 

-  Όλα τα διαφορικά, θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα αναστολής του 

διαφορισμού, (λειτουργία «περιορισμένης ολίσθησης»),το οποίο θα ελέγχεται 

από τη θέση του οδηγού (Differential  Lock –  LSD). 

-  Η εμπλοκή της λειτουργίας «περιορισμένης ολίσθησης»  στα διαφορικά, θα 

εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος, μέσω ενδεικτικής λυχνίας.  

-  Όλοι οι  τροχοί του οχήματος θα φέρουν επίσωτρα ημιτρακτερωτού τύπου, 

κατάλληλα για κίνηση στο ασφάλτινο και χωμάτινο Οδικό Δίκτυο.  Μονοί 

τροχοί εμπρός, διπλοί πίσω.  

-  Τα επίσωτρα θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή (Tubeless) 

σύμφωνα με το ETRTO και την οδηγία 2001/43/ΕΚ (ΦΕΚΒ΄589/30-9-1992) 

επί των οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε).  Κατασκευής 

όχι παλαιότερης των 6 μηνών από την ανάθεση στον Προμηθευτή και με 

κατηγορία (δείκτη) ανώτατης επιτρεπόμενης ταχύτητας σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Κ.Ο.Κ. για κίνηση οχημάτων κατηγορίας Μ.Ε.  

 

5.3.3. Δυναμολήπτης (PTO): 

Για την παροχή ισχύος στην αντλία υψηλής πίεσης του υδραυλικού συστήματος 

του εξοπλισμού (παρ. 5.7.3) , είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός μηχανικού 

δυναμολήπτη (PTO). 

 

 

 



7 

5.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΠΕΔΗΣΗΣ  

 

5.4.1. Σύστημα διεύθυνσης: 

Δύο τροχοί κατευθυντήριοι  εμπρός.  Μηχανισμός διεύθυνσης με υδραυλική ή  

ηλεκτρική υποβοήθηση. Ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ’ ύψος και κλίση μπροστά/πίσω. 

Η θέση οδηγού θα βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της καμπίνας.  

 

5.4.2. Σύστημα πέδησης: 

Πέδη λειτουργίας διπλού κυκλώματος υδραυλική ή με πεπιεσμένο αέρα σ’ όλους 

τους τροχούς, με ενισχυτική διάταξη και ρυθμιστή πίεσης που να εξασφαλίζει  

ικανοποιητική πέδηση με πλήρες φορτίο και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

τροχών (ABS με EBD). Πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) μηχανική στους πίσω 

τροχούς.  

Μηχανόφρενο με αποκλεισμό καυσαερίων στην εξάτμισή του κινητήρα.  

Προαιρετικά το όχημα θα πρέπει να μπορεί να εφοδιαστεί  με σύγχρονα 

συστήματα ασφαλείας όπως  υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας 

(σύστημα LDWS) και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος για αποφυγή 

σύγκρουσης .  

 

5.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

5.5.1. Ηλεκτρικό σύστημα: 

Κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου  

σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία.  

-  Τάση ηλεκτρικού συστήματος 12 ή 24 V.  

-  Μπαταρίες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ50342:2006 «Lead -acid 

starter batteries».  

-  Εσωτερικός φωτισμός καμπίνας:  Δύο τουλάχιστον φωτιστικά σώματα στο 

χώρο οδήγησης.  

-  Δύο φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Led , φωτεινότητας τουλάχιστον 700 

lumen, κατά προτίμηση στο χώρο φόρτωσης.  Εναλλακτικά μπορεί να 

προσφερθεί και μπάρα φωτισμού εργασίας χαμηλού προφίλ.  

-  Φώτα στάσης (alarm).  

-  Προβολείς πορείας, οπισθοπορείας και λοιπά φώτα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.  

-  Φώτα ομίχλης στον κανονικό (standard) εξοπλισμό.  

-  Ηχητικό όργανο (κόρνα) . 

-  Μία σειρήνα κινδύνου . 

-  Βομβητής (buzzer)  οπισθοπορείας. 

-  Πορτοκαλί περιστρεφόμενο φανό κινδύνου οροφής τύπου Led, χαμηλού 

προφίλ, χειριζόμενο από τον οδηγό, φωτεινότητας τουλάχιστον 500 Lumens.  

 

5.5.2.Όργανα ελέγχου: 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία και κατ’ 

ελάχιστον,  τα παρακάτω:  

-  Ταχύμετρο /Στροφόμετρο κινητήρα.  

-  Ευφυή ψηφιακό ταχογράφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες , 

καθώς και περιοριστή ταχύτητας . 

-  Ενδείξεις ποσότητας καυσίμου με ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης.  

-  Ένδειξη θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα.  

-  Ένδειξη πίεσης λαδιού.  

-  Ένδειξη ωρών λειτουργίας κινητήρα και υπερκατασκευής.  

-  Ενδεικτικές λυχνίες στάθμης μπαταρίας,  εμπλοκής χειρόφρενου, χαμηλής 

πίεσης ελαίου κινητήρα, στάθμης υδραυλικού υγρού τιμονιού, λειτουργίας 

ABS/ESP. 

-  Επίσης, ενδεικτικές λυχνίες: μία αφής φώτων πορείας, μία αφής φώτων 

αλλαγής πορείας, μία αφής φώτων κινδύνου.  

-  Ενδεικτική λυχνία βλάβης Συστήματος  Πέδησης.  
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-  Βολτόμετρο μέτρησης τάσης συσσωρευτών οχήματος . 

 

 

5.6. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ –  ΒΑΡΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

Διαστάσεις και βάρη  : Να δοθούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη ανά άξονα και 

συνολικά, το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο που πρέπει να είναι 600 kg 

τουλάχιστον σε πορεία επιπλέον της υπερκατασκευής του  και των ερμαρίων 

αυτής, καθώς και οι  ακριβείς διαστάσεις του οχήματος και του οχήματος με την 

υπερκατασκευή του.  

 

5.6.1. Μέγιστες Ολικές Διαστάσεις Οχήματος ( με πλήρη Υπερκατασκευή και Καλάθι): 

-  Ολικό Μήκος: 6,5 m μέγιστο  

-  Ολικό Πλάτος: 2,2m μέγιστο, με τους εξωτερικούς καθρέπτες 

αναδιπλωμένους.  

-  Κύκλος στροφής: από τοίχο σε τοίχο 14m και από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο 

12,5m. 

Η υπερκατασκευή είναι δυνατόν να προεξέχει έμπροσθεν ή όπισθεν του πλαισίου 

του οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

 

5.6.2. Ελάχιστο μικτό βάρος πλαισίου (GVW) kg: 

Το μικτό επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος θα πρέπει να είναι 4.500 kgr 

τουλάχιστον (Κατηγορία Οχήματος Ν2), ώστε  με την ύπαρξη των αντίστοιχων 

ανοχών φορτίου να επιτυγχάνεται η στιβαρή κατασκευή που κατ’ επέκταση θα 

εξασφαλίζει  τη δομική και λειτουργική στήριξη της υπερκατασκευής, ώστε σε 

συνδυασμό με τα σταθεροποιητικά πέλματα να παρέχονται  ασφαλείς συνθήκες  

εργασίας  σε όλες τις θέσεις της κεραίας.  

 

5.6.3. Δεξαμενή καυσίμου: 

Δεξαμενή χωρητικότητας καυσίμου τουλάχιστον 70 l t, με τάπα και κλειδαριά 

ασφαλείας.  

 

5.6.4. Ικανότητα ανόδου: 

Ικανότητα κίνησης επί δρόμων κλίσης τουλάχιστον 10% με όλο τον εξοπλισμό 

του και με πλήρες φορτίο.  

 

5.6.5. Ταχύτητα: 

Τελική ταχύτητα 80 km/h τουλάχιστον και μέχρι του νομίμου ορίου λειτουργίας 

ΜΕ, βάσει του ισχύοντος Κ.Ο.Κ . 

 

5.7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ΕΝ 61057 ή ANSI A92.2 (Κατηγορίας 

C τουλάχιστον).  

 

5.7.1. Κεραία: 

Η κεραία  της υπερκατασκευής, θα πρέπει να διαθέτει  κατάλληλη διηλεκτρική 

μόνωση  σε όλα τα μέρη της , σταθερά και εκτεινόμενα  (περιλαμβανομένων και 

των υδραυλικών σωλήνων) , για εργασίες υπό τάση 22kV. Είναι απαραίτητο να 

κατατεθούν με την προσφορά α) η πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα και β)  

η σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή . 

Η κεραία μπορεί να είναι αρθρωτή και τηλεσκοπική  ή τηλεσκοπικού τύπου 

αποτελούμενη από 2 ή 3 τμήματα (πλην του σταθερού πρώτου μέρους) με 

δυνατότητα μετακίνησης προς όλες τις κατευθύνσεις. Το σύστημα κίνησης της 

κεραίας θα είναι υδραυλικό με τουλάχιστον  δύο αντλίες υψηλής πίεσης, όπως 

αναφέρεται  στην παρ. 5.7.3.  Όλες οι  κινήσεις  της (περιστροφή, ανύψωση – 

καταβίβαση, τηλεσκόπιση) θα μπορούν να γίνονται ταυτόχρονα.  
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Η περιφορά της κεραίας θα γ ίνεται μέσω κατάλληλου μηχανισμού (π.χ. κιβώτιο 

ταχυτήτων με οδοντωτούς τροχούς τύπου ατέρμονα - κοχλία (wormgear)), ώστε 

να επιτυγχάνεται σταθερή και ομαλή περιφορά. Η κεραία θα μπορεί να  

περιστραφεί κατά τουλάχιστον 540°.  Ο μηχανισμός περιστροφής θα είνα ι 

κατάλληλης κατασκευής, η οποία θα αποτρέπει την ύπαρξη «τζόγου», 

προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι  ταλαντώσεις του καλαθιού.  

Το μήκος της κεραίας θα πρέπει να είναι επαρκές, ώστε σε ακτίνα φορτίου 

(καλαθιού) 2 μέτρων  από τον κατακόρυφο άξονα , να προσφέρεται ύψος 

εργασίας 14 m. 

Το μέγιστο πλάτος εργασίας από το κέντρο του οχήματος με τα πέλματα σε 

πλήρη έκταση θα πρέπει να  είναι  7μ. 

Η κεραία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο μηχανισμό, ο οποίος δεν θα της 

επιτρέπει την έκτασή της, σε θέσεις πέραν της ευστάθειας της υπερκατασκευής.  

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη ένδειξη στα 

χειριστήρια  για την αιτία αδυναμίας κίνησης . 

Σε περίπτωση απότομης αύξησης της έντασης του αέρα στη διάρκεια εργασίας, 

θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψει το καλάθι στην θέση του . 

Σε κανένα σημείο της κεραίας (πλην των 2 άκρων της) δεν θα πρέπει να υπάρχει  

εξωτερική όδευση καλωδίων ή σωλήνων.  

 

5.7.2. Καλάθι εργασίας 

Το καλάθι εργασίας θα είναι αναρτημένο  στο άκρο της κεραίας, από την πλαϊνή 

του επιφάνεια ή στηριζόμενο στο κάτω μέρος του . Το καλάθι θα είναι 

κατασκευασμένο από μονωτικό  και ανθεκτικό υλικό (π.χ. EPOXIGLASS).  

Το καλάθι θα είναι πλήρως μονωμένο, διηλεκτρικής αντοχής κατάλληλης για 

εργασίες υπό τάση 22kV. Επίσης,  είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση να είναι 

ασφαλής και προστατευμένος ο χειριστής κατά τη διάρκεια των χειρισμών (όταν 

ακουμπά τα χειριστήρια), σε περίπτωση που το καλάθι ή η κεραία βρεθεί υπό 

τάση. Είναι απαραίτητο σχετικά με τα ανωτέρω να κατατεθούν με την προσφορά 

α) η πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα και β)  η σχετική βεβαίωση του 

κατασκευαστή.  

Με το σύστημα ανάρτησης ή στήριξης θα επιτυγχάνεται  σε κάθε θέση της 

κεραίας, με μηχανικό ή υδραυλικό τρόπο , η ασφαλής οριζοντίωση του δαπέδου 

των καλαθιών. Επίσης, το καλάθι εργασίας θα πρέπει να έχει  τη δυνατότητα 

περιστροφής τουλάχιστον +/ - 90ο ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Οι ανωτέρω 

μηχανισμοί θα πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής, η οποία θα αποτρέπει  

την ύπαρξη «τζόγου», προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι  ταλαντώσεις του 

καλαθιού.  

Κάθε καλάθι θα είναι εξοπλισμένο με  δύο ζώνες 5 σημείων και κατάλληλες 

διατάξεις ανάρτησής τους επί σταθερού σημείου, εκτός του καλαθιού . Αυτό θα 

προσφέρει στους χειριστές ασφάλεια ακόμα και σε περίπτωση που αποσπαστεί το 

καλάθι. Επίσης, κάθε όχημα θα συνοδεύεται από ένα επιπλέον σετ δύο (2) 

ζωνών 5 σημείων.  

Το καλάθι πρέπει να έχει  χώρο για τους εργαζόμενους μαζί  με τα ατομικά τους 

εργαλεία και να επιτρέπεται να φέρει ονομαστικό φορτίο  σε οιαδήποτε θέση της 

κεραίας 240 kg τουλάχιστον.  

Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπτού φορτίου, θα πρέπει να 

υπάρχει ασφαλιστική διάταξη προστασίας, με αντίστοιχη σήμανση, η οποία θα 

αποτρέπει τους χειρισμούς  ανόδου, αλλά όχι τους χειρισμούς καθόδου . 

Το καλάθι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάλυμμα  και τουλάχιστον 3 

ανταλλακτικά αυτού , προκειμένου να αποφεύγεται η συγκέντρωση υδάτων εντός 

αυτού, όταν δεν χρησιμοποιείται.  Σε περίπτωση που το καλάθι φέρει οπές 

αποστράγγισης αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει  την διηλεκτρική του  μόνωση 

στα 22kV. 

Η επιβίβαση και αποβίβαση θα μπορεί να γίνεται τόσο στο επίπεδο του δρόμου 

όσο και από την πλατφόρμα της υπερκατασκευής, ενδεικτικά άλλα όχι 

υποχρεωτικά  με την χρήση σκαλοπατιών, προσαρτημένων στην εξωτερική 

επιφάνεια του καλαθιού . 
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Διαστάσεις καλαθιού :  

Ελάχιστο εμβαδό βάσης :0,8μ2 και ελάχιστων διαστάσεων 1,2Χ0,7μ  

Ύψος τοιχωμάτων μεγαλύτερο από 1,10μ. 

 

5.7.3. Αντλίες υψηλής πίεσης κίνησης κεραίας: 

Το υδραυλικό σύστημα θα μπορεί να τροφοδοτείται κατ’ επιλογή  και  

εναλλακτικά, από δύο αντλίες υψηλής πίεσης: 

1.  Αντλία μηχανοκίνητη: Με κίνηση από το δυναμολήπτη (PTO)  του οχήματος . 

2.  Αντλία με ηλεκτρικό κινητήρα (μιζαντλία): Τροφοδοτούμενη από τη 

συστοιχία των συσσωρευτών του οχήματος για χρήση σε έκτακτες ανάγκες 

κινδύνου και σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα του οχήματος. Η αντλία 

αυτή θα χρησιμοποιείται  για την επαναφορά των καλαθιών στην αρχική τους 

θέση εκκίνησης. Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος ή 

εκφόρτισης των συσσωρευτών, όλη η υπερκατασκευή θα πρέπει, με 

χειροκίνητο τρόπο να μπορεί να επιστρέψει στην αρχική της θέση . 

Κάθε μια από τις αντλίες θα έχει  επαρκή ισχύ για να καλύψει το πλήρες φορτίο 

του υδραυλικού συστήματος της κεραίας . 

Θα πρέπει να υπάρχει στον θάλαμο οδήγησης ενδεικτική λυχνία και βομβητής 

στα χειριστήρια της καμπίνας κατά την όπλιση της αντλίας υψηλής πίεσης, ώστε 

να αποφεύγεται η κίνηση του οχήματος με την αντλία οπλισμένη.  

 

5.7.4. Όργανα λειτουργίας και ελέγχου ηλεκτροκίνησης κεραίας: 

Για τη λειτουργία και τον έλεγχο του συστήματος ηλεκτροκίνησης της κεραίας 

(συσσωρευτών, ηλεκτροκινητήρα, χειριστηρ ίου κ.λπ) θα υπάρχουν τα εξής 

τουλάχιστον στοιχεία και όργανα :    

-  Διακόπτης μεταγωγής, ασφάλειες.  

-  Αυτόματος διακόπτης ηλεκτροκινητήρα.  

Επιπρόσθετα , είναι απαραίτητο να υπάρχει μηχανισμός μανδάλωσης, ο οποίος θα 

αποκλείει  την ενεργοποίηση της ηλεκτροκίνησης  της κεραίας, εάν η κεραία 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.  

 

5.7.5. Χειριστήρια υπερκατασκευής: 

Δύο πλήρη  σετ χειριστηρίων , ένα στη θέση των καλαθιών εργασίας και ένα στη 

βάση της κεραίας. Για λόγους ασφάλειας του χειριστή στο έδαφος  (χειρισμός 

πατώντας στο έδαφος), δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν χειριστήρια στο πλαϊνό 

μέρος της υπερκατασκευής. Το καθένα από τα χειριστήρια θα μπορεί να 

εξασφαλίσει  όλες τις κινήσεις της υπερκατασκευής . 

Επιβάλλεται  το χειριστήριο που βρίσκεται στο καλάθ ι να είναι διαμορφωμένο έτσι 

ώστε να εμποδίζεται οιοσδήποτε ακούσιος χειρισμός της κεραίας.  

Η επιλογή λειτουργίας της κεραίας από το άνω ή το κάτω χειριστήριο θα γίνεται 

από έναν επιλογέα χειριστηρίων  τοποθετημένο στο κάτω χειριστήριο . 

Ταυτόχρονος χειρισμός της υπερκατασκευής και από τα 2 χειριστήρια πρέπει να 

αποκλείεται.  

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης χειρισμών από το καλάθι, εξαιτίας 

ατυχήματος ή στιγμιαίας αδιαθεσίας του τεχνίτη, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

εκτέλεσης των απαιτούμενων χειρισμών από το  χειριστήριο στη βάση του 

πλαισίου . Επίσης, σε περίπτωση κινδύνου, θα πρέπει να υπάρχει και στο καλάθι 

και στη βάση της κεραίας λειτουργία “emergency stop”. Ειδικά για το κομβίο 

“emergency stop” το οποίο θα βρίσκεται στο καλάθι, θα πρέπει η εντολή στο 

μηχανισμό ελέγχου της υπερκατασκευής να μεταφέρεται με τρόπο μη αγώγιμο 

ηλεκτρικά.  

Τα χειριστήρια θα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα μεταβαλλόμενης 

ταχύτητας κίνησης της υπερκατασκευής, με αναλογικό τρόπο, προσφέροντας την 

δυνατότητα ακριβών χειρισμών και μ ικρορυθμίσεων της θέσης.  

Για το σύστημα των χειριστηρίων θα πρέπει να δοθούν πλήρεις οδηγίες  για τη 

διάγνωση βλαβών . 
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Σε περίπτωση που προσφερθούν ηλεκτρονικά χειριστήρια, αυτά  θα πρέπει να 

διαθέτουν καλύμματα προστασίας και τουλάχιστον 3 σετ ανταλλακτικών 

καλυμμάτων. 

 

5.7.6. Παροχές για χρήση εργαλείων: 

Η θέση εργασίας στο καλάθι  θα πρέπει να φέρει παροχή  λαδιού για χρήση 

εργαλείων (μηχανική πρέσα, αλυσοπρίονο κλπ) . 

 

5.7.7. Σταθεροποιητικά πέλματα: 

Το όχημα θα διαθέτει  δύο ζεύγη  υδραυλικών σταθεροποιητικών πελμάτων, για τη  

σταθερή στήριξη του οχήματος . Τα πέλματα αυτά θα είναι με έκταση υπό γωνία , 

κατάλληλης διάταξης, έτσι ώστε κατά την στήριξη το οχήματος, αυτά να μην 

προεξέχουν πέραν των 30 εκ. από τους τροχούς του οχήματος.  Τα πέλματα θα 

πρέπει να έχουν κατάλληλο πέλμα εμβαδού και ανάγλυφου,  για χρήση τόσο σε 

άσφαλτο όσο και σε χώμα.  Τα πέλματα θα φέρουν στο άκρο στους άρθρωση για 

την καλύτερη έδρασή τους στην επιφάνεια του εδάφους . 

Για την έκταση του κάθε  πέλματος, θα υπάρχει ανεξάρτητο χειριστήριο . Τα 

χειριστήρια αυτά θα πρέπει να είναι ανά ζεύγος από την ίδια πλευρά του 

οχήματος, έτσι ώστε τα πέλματα της κάθε πλευράς να είναι ορατά στον χειριστή 

κατά τους χειρισμούς . 

Θα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική διάταξη, η οποία δεν θα επιτρέπει την κίνηση 

του οχήματος εάν τα σταθεροποιητικά πέλματα δεν έχουν πλήρως συμπτυχθεί.  

Παρόμοια, θα πρέπει  να υπάρχει κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη, η οποία δεν θα 

επιτρέπει τον χειρισμό της κεραίας εάν δεν έχει  σταθεροποιηθεί το όχημα 

ασφαλώς μετά την έκταση των πελμάτων.  

 

5.7.8. Μηχανική αντοχή – Ευστάθεια – Συντελεστής ασφάλειας έναντι ανατροπής: 

Τα εφαρμοζόμενα φορτία για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής, της  

ευστάθειας και του συντελεστή ασφάλειας έναντι ανατροπής  θα υπολογισθούν 

σύμφωνα με το ΕΝ 280.  

Θα πρέπει να  δηλωθούν από τον κατασκευαστή η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 

εδάφους , στην οποία μπορεί να λειτουργήσει το καλαθοφόρο (όχημα και 

υπερκατασκευή) σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.4 του ΕΝ 280. Αυτή η κλίση 

εδάφους πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% στη διεύθυνση ελάχιστης ευστάθειας. 

Το όχημα θα φέρει ασφαλιστική διάταξη που θα ενημερώνει τον χειριστή αν η 

κλίση του οχήματος είναι εντός των ορίων επιτρεπόμενης κλίσης που δηλώνει ο 

κατασκευαστής του καλαθοφόρου οχήματος, ορατή από κάθε χειριστήριο των 

σταθεροποιητικών πελμάτων  (πχ αλφάδι με φυσαλίδα) . 

 

5.7.9. Ασφαλιστικές διατάξεις: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 280 και το Π.Δ. 57/2010 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/1996 και 

377/1993», των Π.Δ. 395/94 και Π.Δ. 89/99 περί ελάχιστων προδιαγραφών 

ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζόμενους κατά την εργασία τους και της απόφασης 15085/593(ΦΕΚ 

1186/Β/25.8.03) περί κανονισμού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και 

με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο παράδοσης από την Ελληνική Νομοθεσία και τους 

κανονισμούς της ΕΕ. Το όχημα θα φέρει σήμανση CE. Θα είναι σύμφωνο με τον 

κανονισμό ΕΝ 61057 ή ANSI A92.2.  

 

5.8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη 

επεξεργασία για την προστασία τους από οξειδώσεις. Ο χρωματισμός 

(εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) του πλαισίου και  της υπερκατασκευής 

πρέπει να  γίνει  από χρώμα αρίστης ποιότητας και απόχρωσης μπλε RAL 5013. 
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Ο Προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει και το συνολικό πάχος του 

χρώματος, όπως και περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας βαφής.  

 

5.9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

5.9.1 Εγγυήσεις / Προϋποθέσεις 

1. Το καλαθοφόρο (όχημα και υπερκατασκευή) πρέπει να είναι καινούριο, 

κατασκευής το πολύ εντός του τελευταίου 6μηνου από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης . 

2. Ο προμηθευτής ή το εργοστάσιο κατασκευής, θα πρέπει να έχει  διαθέσει την 

τελευταία πενταετία,  αριθμό οχημάτων και υπερκατασκευών παρόμοιου τύπου , 

ίσο τουλάχιστον  με το ένα τέταρτο από το ζητούμενο από τη Διακήρυξη  πλήθος.  

Για πληρέστερη διαμόρφωση της γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο 

προσφέρων υποχρεούται  εάν του ζητηθεί , είτε  να προσκομίσει  ενώπιον της 

επιτροπής αξιολόγησης, όμοιο όχημα και  όμοια υπερκατασκευή  με τα 

προσφερόμενα  είτε με έξοδά του να μεταφέρει δυο μέλη από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ σε φορέα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό , ο οποίος έχει 

προμηθευτεί  όμοιο όχημα και  υπερκατασκευή  με το προσφερόμενα. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το καλαθοφόρο ταξινομημένο 

με τις πινακίδες κυκλοφορίας του.  Θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, όπως αυτά περιγράφονται στη Τεχνική Προσφορά 

και θα  ικανοποιούν απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία απαιτήσεις.  

-  Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία 

Ευρωπαϊκή Οδηγία).  

-  Ασφάλεια Μηχανών – Σήμανσης CE σύμφωνα με το Π.Δ. 57/2010  (ΦΕΚ 97τ 

Α΄/26-06-2010) ή νεότερο αυτού. 

Το καλαθοφόρο θα παραδοθεί σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας στον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αγοραστή από τον προμηθευτή ή τον 

αντιπρόσωπό του. Όλα τα έξοδα για τη θέση σε λειτουργία του καλαθοφόρου και 

του εξοπλισμού του θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Ο προμηθευτής είνα ι υποχρεωμένος πριν παραδώσει το καλαθοφόρο όχημα να 

προσκομίσει  αντίγραφο έγκρισης του αρμόδιου Υπουργείου για τη χρήση του με 

πλήρη εξοπλισμό και τη κυκλοφορία του σε δημόσιο δρόμο.  

3.  Ο Προμηθευτής πρέπει να υποβάλει μαζί  με την προσφορά του τα εξής:  

-  Έντυπα, καταλόγους, φυλλάδια, εικόνες με λεπτομερείς πληροφορίες για την 

κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και ικανότητα του οχήματος και του 

εξοπλισμού του.  

-  Σχέδιο γενικών διαστάσεων του οχήματος και του εξοπλισμού. Μελέτη 

κατανομής φορτίων και ευστάθειας του οχήματος με τον εξοπλισμό.  

-  Σχέδια του εξοπλισμού.  

4. Το καλαθοφόρο όχημα θα καλύπτεται με γενική εγγύηση καλής λειτουργίας 

δηλωμένης διάρκειας τριών (3) ετών τουλάχιστον.  Η εν λόγω εγγύηση θα 

καλύπτει το σύνολο του οχήματος, περιλαμβανομένης της υπερκατασκευής και 

του πρόσθετου πιθανού εξοπλισμού/εξαρτημάτων που θα ζητηθεί.  

Επιπλέον , θα πρέπει να προσφέρονται οι  ακόλουθες  συμπληρωματικές 

εγγυήσεις: 

-  Βαφή Αμαξώματος/Υπερκατασκευής: Διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη. Ο 

κατασκευαστής θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική περιγραφή 

Σταδίων Επεξεργασίας/Βαφής Αμαξώματος και Υπερκατασκευής.  

-  Αντισκωριακή Προστασία: Τουλάχιστον 10 ετών για όλα τα μέρη.  (Απαιτείται 

λεπτομερής περιγραφή της χρησιμοποιούμενης Τεχνολογίας και των Μεθόδων 

Προστασίας.  

-  Κινητήρας: Διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών ή 160.000 χλμ, όποιο 

έρχεται πρώτο  

Επίσης, πρέπει να δηλώνεται καθαρά στην προσφορά ότι  κατά τη διάρκεια της 

βασικής εγγύησης των τριών ετών, με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή θα 

γίνει  ένας τουλάχιστον ετήσιος έλεγχος και συντήρηση του οχήματος και του 
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εξοπλισμού , μετά από διάστημα λειτουργίας που θα καθορίσει  ο προμηθευτής. Ο 

έλεγχος και η συντήρηση αυτή θα πραγματοποιηθούν για κάθε καλαθοφόρο στην 

πρωτεύουσα Νομού της γεωγραφικής περιοχής που ο αγοραστής χρησιμοποιεί  το 

όχημα αυτό.  

Τέλος στο δηλωμένο από τον προμηθευτή χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής 

λειτουργίας του, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαθιστά, χωρίς επιβάρυνση 

του αγοραστή (καλύπτοντας εργασία και ανταλλακτικά), οιαδήποτε βλάβη του 

(οχήματος και εξοπλισμού) με μετάβαση συνεργείου του στην πρωτεύουσα 

Νομού που βρίσκεται το όχημα, εφόσον η βλάβη δεν προήλθε από κακό 

χειρισμό.  

5. Προκειμένου να διασφαλισθεί η αυξημένη και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των 

καλαθοφόρων οχημάτων, τα οποία  είναι απαραίτητα μεταξύ άλλων και για την 

άμεση αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα Διανομής, πρέπει ο προμηθευτής, ο 

κατασκευαστικός Οίκος ή Κοινοπραξία Οίκων, κατά την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς, να διαθέτει  στην Ελλάδα συνεργεί α γενικών επισκευών του 

προσφερόμενου τύπου καλαθοφόρου  και εξοπλισμού καθώς και αποθήκες 

διάθεσης των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Στοιχεία και διευθύνσεις των 

ανωτέρω εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιηθούν με την τεχνική 

προσφορά. Συγκεκριμένα , είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα τουλάχιστον 

ιδιόκτητο ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο ανά γεωγραφική Περιφέρεια της Χώρας  

(Αττική, Μακεδονία-Θράκη, Πελοπόννησο-Ήπειρο, Κεντρική Ελλάδα) . Στην 

περίπτωση που η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού 

γίνεται από εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία, ο προμηθευτής θα 

υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις αυτών των συνεργείων για αποδοχή όλων των 

όρων της διακήρυξης περί επισκευών –  συντήρησης και διάρκειας εγγυήσεων.  

6. Ο προμηθευτής και ο αντιπρόσωπός του, δεσμεύονται να διαθέτουν 

οποιοδήποτε ανταλλακτικό τους ζητά η  επιχείρηση, για το όχημα και τον 

εξοπλισμό του, μέσα σε πέντε εργάσιμες , από την ημερομηνία ζήτησής τους.  

7. Σχετικά με το προσφερόμενο καλαθοφόρο ή χωριστά για το όχημα και την 

υπερκατασκευή ο αντιπρόσωπος του προμηθευτή θα υποβάλλει (σε συνδυασμό 

με το σημείο 2 της παραγράφου αυτής) κατάσταση με τα παρακάτω: 

-  Βεβαιώσεις χρηστών.  

-  Καταλόγους πωλήσεων σε συνδυασμό όμως με βεβαιώσεις χρηστών.  

-  Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των πωλήσεων και της 

ικανοποιητικής ποιοτικής συμπεριφοράς των καλαθοφόρων.  

-  Αριθμό ομοίων καλαθοφόρων ή οχημάτων ή υπερκατασκευών που έχουν 

διατεθεί από τον κατασκευαστή.  

8. Στην περίπτωση που σε καλαθοφόρο όχημα παρουσιάζεται μηχανικό ή άλλο 

πρόβλημα , το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στα συνεργεία του 

προμηθευτή στην Ελλάδα, ο αντιπρόσωπος και ο προμηθευτής αναλαμβάνουν να 

φέρουν εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα επιλύσει το πρόβλημα μέσα σε 15 

ημέρες από την έγγραφη ανακοίνωσή του.  

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το παραπάνω κόστος, βαρύνει τον προμηθευτή 

μετά δε τη λήξη της το κόστος θα βαρύνει τον αγοραστή με την προϋπόθεση ότι 

το παρουσιαζόμενο πρόβλημα δεν θα οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος 

(DESIGN DEFFICIENCY).  

9. Η κατασκευή και οι  δοκιμές του καλαθοφόρου οχήματος και όλου του 

εξοπλισμού του να είναι σύμφωνη με τους  κανονισμούς ΕΝ 61057 ή ANSI A92.2 

και με τον κανονισμό EN 280.Ο ΔΕΔΔΗΕ , κατά την παράδοση των οχημάτων , θα 

ζητήσει  να προσκομιστούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά δοκιμών . 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των παρακάτω 

δοκιμών:  

-  Των δοκιμών της παραγράφου 5.4.2 του ANSI A92.2 ή των δοκιμών των 

παραγράφων 6.6 και 6.7 του EN 61057, για τον προσφερόμενο τύπο 

ανυψούμενης πλατφόρμας  εργασίας (μονωτικής κεραίας, μονωτικών 

καλαθιών και επενδύσεών τους).  
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-  Των δοκιμών των παραγράφων 6.1.4.2.1, 6.1 .4.3 και 6.1.4.4 του ΕΝ 280 

τον προσφερόμενο ή παρόμοιο τύπο καλαθοφόρου οχήματος (πλαισίου και 

υπερκατασκευής), καθώς και πιστοποιητικό  CE . 

10. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο  Προμηθευτής θα κατασκευάσει πλήρες 

δείγμα σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της  διακήρυξης, το οποίο θα υποβληθεί 

στη ΔΕΔΔΗΕ  για εξέταση, παρατηρήσεις και τροποποιήσεις εκ μέρους των 

αρμοδίων υπηρεσιών της. Αυτό κρίνεται απαραίτητο καθότι το συγκεκριμένο 

όχημα είναι δυνατό να μην είναι τυποποιημένη κατασκευή ενός Οίκου αλλά να 

περιλαμβάνει υπερκατασκευές με εξοπλισμό διαφορετικών Οίκων.  

Μετά την έγκριση του οχήματος θα προχωρήσει ο Προμηθευτής στην κατασκευή 

των λοιπών οχημάτων της Σύμβασης.  

Ο κατασκευαστής υποχρεούται κατά την κατασκευή  του δείγματος, πριν 

προχωρήσει σε κάθε νέα φάση  εργασίας, να καλεί το αρμόδιο προσωπικό των 

Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο και έγκριση της προηγούμενης φάσεως (π.χ. 

υλικών, διαστάσεων κατασκευών και διαστάσεων ελασμάτων, επεξεργασίας 

επιφανειών, στρωμάτων βαφής, κατασκευής καθισμάτων κ.λπ).  

Ο επιθεωρητής του ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την κατασκευή των 

λοιπών οχημάτων σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της σύμβασης .  

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από την προδιαγραφή σε υλικά, 

διαστάσεις, ποιότητα εργασίας κ.λπ., ο κατασκευαστής υποχρε ούται να τις 

αποκαταστήσει με έξοδά του πάραυτα.  

11. Όλα τα υλικά θα είναι καινούρια αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας. Η 

εργασία  θα είναι άψογη και σύμφωνη με τους κανόνες της τεχνικής.  

Κακοτεχνίες και ελαττώματα θα απορρίπτονται. Το φινίρισμα όλων των 

κατασκευών θα είναι άψογο και καλαίσθητο. Όλες οι  ραφές συγκολλήσεων θα 

είναι ομοιόμορφες και θα έχουν υποστεί λείανση. Οι ενώσεις και ούγιες των 

εσωτερικών επενδύσεων του κουβουκλίου θα φέρουν κατάλληλες καλαίσθητες 

επικαλύψεις.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν γρέζια και άλλες ανωμαλίες  στις 

συγκολλήσεις και τις ραφές, τότε η κατασκευή αυτή  απορρίπτεται.  

 

5.9.2. Εξαρτήματα – Ανταλλακτικά – Ειδικά Εργαλεία 

1. Κάθε όχημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω εργαλεία και 

εξαρτήματα, των οποίων η αξία πρέπει  να συμπεριληφθεί στην προσφορά:  

-  Δύο (2) κύριες και δύο (2) εφεδρικές ζώνες ασφαλείας  πέντε (5) σημείων , 

για τους χειριστές του καλαθιού . 

-  Πλήρης εφεδρικός τροχός, στερεωμένος σε κατάλληλη θέση του οχήματος.  

-  Πλήρης σειρά εργαλείων συντήρησης του κυρίως οχήματος και του 

εξοπλισμού , καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία για αλλαγή τροχού.  

-  Συσκευή λίπανσης (γρασσαδόρος).  

-  Κάθε άλλο εξάρτημα ή συσκευή απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του 

οχήματος και του εξοπλισμού.  

-  2 Τριγωνικές  προειδοποιητικές αντανακλαστικές  πινακίδες. 

-  4 κώνοι  και πινακίδα εκτροπής κυκλοφορίας . 

-  Αντιολισθητικές αλυσίδες για όλους τους άξονες.  

-  Ένας φορητός πυροσβεστήρας αυτοκινήτου 1,5 kg, στερεωμένος στο 

θάλαμο οδήγησης, κατά τρόπο που δεν θα ενοχλεί τους επιβαίνοντες  και 

ένα φορητό πυροσβεστήρα 6kg για τοποθέτηση εντός των ερμαρίων . 

-  Φορητό φαρμακείο αυτοκινήτου.  

-  Αυτοκόλλητα με λογότυπο του ΔΕΔΔΗΕ  

Όλα αυτά  θα παραδοθούν εντός κιβωτίου, με επικολλημένη πάνω του 

κατάσταση των περιεχομένων υλικών, εκτός του πυροσβεστήρα και των 

λογότυπων που θα επικολληθούν, σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, στο 

καλαθοφόρο όχημα.  

Με ευθύνη του κατασκευαστή, θα προβλέπετα ι θέση οριστικής και ασφαλούς 

στερέωσης των προβλεπόμενων εργαλείων , για  τοποθέτηση του ανταλλακτικού 

τροχού.  
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2. Ο προμηθευτής θα παραδώσει κατάλογο με όλα τα ειδικά εργαλεία επισκευών 

(πλήρης σειρά) των παραπάνω οχημάτων. Οι τιμές τους θα περιέχονται μόνο 

στην οικονομική προσφορά και ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη κατά την οικονομική 

αξιολόγηση των προσφορών.  

 

5.9.3. Εγχειρίδια 

Κατά την παράδοση των οχημάτων  ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει και τα 

παρακάτω εγχειρίδια σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD): 

1. Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης και συντήρησης (OPERAΤΙΟΝ  ΑΝD MAINTENANCE 

MANUAL) του οχήματος και της ανυψωτικής πλατφόρμας απαραίτητα στην 

ελληνική γλώσσα: ένα (1) για  κάθε καλαθοφόρο και τέσσερα (4) επιπλέον. Το 

εγχειρίδιο αυτό να δοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD). 

2. Δύο (2) ΣΕΤ εγχειριδίων επισκευών (WORKSHOP MANUALS) του οχήματος και 

της ανυψωτικής πλατφόρμας, στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.  

3. Δύο (2) καταλόγους ανταλλακτικών (SPARE - PARTS CATALOGUES) του  

οχήματος και της ανυψωτικής πλατφόρμας, στην  Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.  

4. Δύο (2) Εγχειρίδια Ενδεδειγμένων Χρόνων Πραγματοποίησης των 

Απαιτούμενων Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής του οχήματος και της 

ανυψωτικής πλατφόρμας (Flat Rate Manual) του Κατασκευαστή  

 

5.9.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Ο προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς επιβάρυνση του Αγοραστή, την 

εκπαίδευση στην αντιπροσωπεία του στην Ελλάδα: 

  Των, ισάριθμων με τα οχήματα, μηχανοδηγών – χειριστών των οχημάτων, 

στην λειτουργία και  στη συντήρηση (επιπέδου χειριστή) του οχήματος και της 

υπερκατασκευής του.  

  Των  τεχνικών σε θέματα επισκευής και συντήρησης του οχήματος και της 

υπερκατασκευής του και σε θέματα επιμέλειας ανταλλακτικών.  

Επίσης θα αναλάβει την εκπαίδευση τουλάχιστον 2 τεχνικών του Αγοραστή σε 

θέματα επισκευών και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας στο Εργοστάσιο κατασκευής, 

διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ημερών, καλύπτοντάς  όλα τα έξοδα μετάβασης, 

παραμονής, εκπαίδευσης, επιστροφής κ.λ.π.  

 

2. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καθορίζονται σε  μία  (1) ημέρα για την 

εκπαίδευση χειριστών στη χρήση του πλαισίου και της υπερκατασκευής και σε 

τρεις (3) ημέρες για την εκπαίδευση τεχνικών στη συντήρηση και επισκευή του 

πλαισίου και της υπερκατασκευής. Οι εκπαιδεύσεις αυτές  θα πραγματοποιηθούν 

σε 5 διαφορετικές ημερομηνίες και τοποθεσίες, η κάθε μία για την κάθε 

Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ . Οι ημερομηνίες εκπαίδευσης θα καθορισθούν από 

κοινού με τον ανάδοχο και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών. Για τις 

εκπαιδεύσεις αυτές, ο  Προμηθευτής θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και κατάσταση με τα εγχειρίδια 

εκπαιδεύσεως.  

 

 

6. ΔΟΚΙΜΕΣ –  ΕΛΕΓΧΟΙ  

 

Κατά την παραλαβή , θα γίνονται παρουσία του αρμόδιου προσωπικού του 

αγοραστή , στο εργαστήριο του πωλητή ή το ΚΔΕΠ, οι  ακόλουθες δοκιμές σε κάθε 

καλαθοφόρο όχημα:  

1. Οι δοκιμές των παραγράφων 6.1.4.2.1, 6.1.4.3 και 6.1.4.4 του ΕΝ 280. 

Ειδικά η δοκιμή της παραγράφου 6.1.4.2.1 θα εκτελείται σε ποσοστό 5% των 

οχημάτων που παραλαμβάνονται (στρογγυλοποίηση στο μεγαλύτερο ακέραιο).  

2. Οπτικός έλεγχος  για τυχόν ύπαρξη ελαττωμάτων ή/και προβλημάτων που 

εμφανίστηκαν μετά τις δοκιμές της  παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου . 



16 

3. Οι δοκιμές διηλεκτρικής αντοχής επιπέδου 22kV της παραγράφου 5.4.2 του 

ANSI A92.2 ή των παραγράφων 6.6 και 6.7 του ΕΝ 61057, για τον 

προσφερόμενο τύπο ανυψούμενης πλατφόρμας εργασίας (κεραία, καλάθι, 

επένδυση).  

4.  Η δοκιμή ακουστικής  εκπομπής σύμφωνα με το ΕΝ 61057.  

Τα έξοδα των δοκιμών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

5. Οι  δοκιμές οδήγησης και χειρισμών της υπερκατασκευής, καθώς και της  

στήριξης του οχήματος υπό κλίση.  

 

 

7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

 

1. Σε κάθε όχημα θα είναι τοποθετημένο εσωτερικά στο αλεξήνεμο εις ΔΙΠΛΟΥΝ 

έντυπο που θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :  

- Αρ. Πλαισίου  

- Αρ. Κινητήρα, τύπος, Κατασκευαστής  

- Τύπος, Κατασκευαστής Συμπλέκτη  

-     »                 »             Κιβωτίου Ταχυτήτων  

-     »                 »             Μίζας  

-     »                 »             Εναλλάκτη  

-     »                 »             Μπαταρίας  

-     »                 »             Αντλίας πετρελαίου  

-     »                 »             Φίλτρου λαδιού  

-     »                 »             Αρ. Υπερκατασκευής  

2.Κάθε όχημα θα φέρει σημειωμένο πάνω στο αλεξήνεμο αύξοντα αριθμό 

(1,2,……κ.λπ) ο οποίος θα αναγράφεται και σε εμφανές σημείο του παραπάνω 

εντύπου.  

3. Οι οδηγίες λειτουργίας και οι  επισημάνσεις κινδύνων που προβλέπεται να 

τοποθετηθούν σε ορατά σημεία του οχήματος και της υπερκατασκευής καθώς και 

το σήμα CE, θα είναι όλες μεταφρασμένες στα Ελληνικά και τυπωμένες σε 

ανεξίτηλη πινακίδια υψηλής αντοχής στην έκθεση σε καιρικές συνθήκες. Τα 

πινακίδια  αυτά θα στερεωθούν μόνιμα στις κατάλληλες θέσεις.  

Σε κάθε περίπτωση οι οδηγίες χρήσης και η επισήμανση της υπερκατασκευής θα 

είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΕΝ 280.  
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

1. Πίνακας των τεχνικών χαρακτηριστικών συντεταγμένος σύμφωνα με το 

συνημμένο Παράρτημα Β’.  

2. Λεπτομερές σχέδιο του προσφερόμενου καλαθοφόρου οχήματος με 

διαστάσεις , φυλλάδιο χαρακτηριστικών  στοιχείων και με λεπτομερή τεχνική  

περιγραφή του καλαθοφόρου οχήματος με αναφορά στις αντίστοιχες 

παραγράφους της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Επίσης να δοθεί το βάρος του 

οχήματος με όλο  τον εξοπλισμό που προβλέπει η παρούσα προδιαγραφή, καθώς 

και η κατανομή βάρους στους δύο άξονες.  

Τυχόν τεχνικές αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης θα 

πρέπει να επισημαίνονται σαφώς και να δικαιολογούνται επαρκώς από τον  

προσφέροντα.  

Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογούνται από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με τις 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιακών Μονάδων για τις οποίες προορίζονται τα 

αιτούμενα οχήματα.  

3. Να δηλωθεί το πραγματικό επιτρεπόμενο φορτίο μέσα στο καλάθι καθώς και 

το οριακό φορτίο αντοχής (ULTIMATE STRENGTH).  

4. Λεπτομερής κατάλογος των  εργαλείων και εξαρτημάτων που θα συνοδεύουν 

το καλαθοφόρο όχημα.  

5. Κατάλογος (με τιμές στην οικονομική προσφορά), για τα ειδικά εργαλεία 

(SPECIAL TOOLS) που απαιτούνται για την επισκευή του οχήματος και της 

υπερκατασκευής. Το κόστος των εργαλείων αυτών δεν θα ληφθούν υπόψη κατά 

την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών.  

6. Ο Προμηθευτής θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα  του εκπαιδευτικού 

προγράμματος καθώς και κατάσταση με εγχειρίδια εκπαιδεύσεως.  

7. Το όχημα θα πρέπει να φέρει τα εξής πιστοποιητικά που θα πρέπει  να 

συνοδεύουν το μηχάνημα βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΕ/21-1209: 

Με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς : 

Α. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου από αναγνωρισμένο φορέα. Αφορά τον τύπο 

του παραγόμενου μηχ/τος (παράρτημα 4 οδηγία 2006/42/ΕΕ).  

Β. Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης CE των κατασκευαστών οχήματος και 

υπερκατασκευής.  

Γ. Κατάθεση ISO 9001, 14001, 1801  του κατασκευαστή που να αναφέρεται 

στο πεδίο εφαρμογής το ειδικό επάγγελμα κατασκευής, εμπορίας και service 

και του προμηθευτή για εμπορία και service.  

Με την παράδοση του οχήματος:  

Α Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητος τύπου ΑΑ από πιστοποιημένο φορέα 

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ( ΦΕΚ 1186/2003)  

Β Δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή CE  

8. Αντίγραφο έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος και της ανυψωτικής 

πλατφόρμας (εφόσον υπάρχει).  

9.  Βιβλίο συντήρησης και οδηγιών χρήσης  

10. Εγχειρίδιο με τους ενδεδειγμένους χρόνους πραγματοποίησης των 

απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος και της 

ανυψωτικής πλατφόρμας (Flat Rate Manual) του Κατασκευαστή.  

11. Εγχειρίδιο Τεχνικής Υποστήριξης Συντηρήσεων & Επισκευών του οχήματος 

και  της ανυψωτικής πλατφόρμας  (Service/Workshop/Repair Manual) του 

Κατασκευαστή.  
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12. Πλήρης αναλυτική κατάσταση εγκεκριμένη από τον Κατασκευαστή του 

οχήματος και της ανυψωτικής πλατφόρμας με όλες τις προγραμματισμένες 

συντηρήσεις έως 300.000 Km  (περιγραφή εργασιών, ανταλλακτικά κλπ).  

13. Κατάλογος ανταλλακτικών του Κατασκευαστή του οχήματος και της 

ανυψωτικής πλατφόρμας (Spare Parts Catalogues).  

 

Σημείωση: Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα διαλαμβανόμενα στις 

παραγράφους 7 – 13, το αργότερο κατά την επιθεώρηση και παραλαβή του 

μηχανήματος.  

 

14 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η οικονομική προσφορά θα γίνει  με βάσει την προβλεπόμενη από την διακήρυξη 

διαδικασία και θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Την τιμή του προσφερόμενου καλαθοφόρου οχήματος.  

- Το ποσοστό έκπτωσης για ανταλλακτικά και εργατικά από την αντιπροσωπεία 

ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Τα κόστη των ανταλλακτικών και των εργατικών 

δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών.  


