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ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΘΕΘΑ ΠΘΣΩΗ :
2.300.000,00 ΕΤΡΩ

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ
ΔΗΓΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ
{ΡΟΗΩΛ (3) ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΡΞΝ VAN ΚΔ ΚΔΡΑΦΔΟΝΚΔΛΝ
ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ X-RAY}.
1. ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ
Ιάιπςε αλαγθώλ ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ αλίρλεπζε λαξθσηηθώλ,
εθξεθηηθώλ, όπισλ, ιαζξεπηβαηώλ θαη άιισλ απαγνξεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ ηα
νπνία βξίζθνληαη ζε νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο, θνξηεγά, ληαιίθεο θαη
εκπνξεπκαηνθηβώηηα.

2. ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ
Ζεηείηαη ε θαηαζθεπή θαη ε παξάδνζε ηξηώλ (3) εηδηθά δηακνξθσκέλσλ
νρεκάησλ ηα νπνία κπνξνύλ λα θηλνύληαη εληόο νδηθνύ δηθηύνπ θαη λα
αληρλεύνπλ απαγνξεπκέλα αληηθείκελα θαη ιαζξεπηβάηεο πνπ βξίζθνληαη
ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο θξύπηεο ζε νρήκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ
θαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα.
Σα νρήκαηα πνπ ζα παξαζρεζνύλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζνπλ
ηαρύηεηα αληίζηνηρε κε ηα όξηα πνπ νξίδεη ν Ιώδηθαο Οδηθήο Ιπθινθνξίαο θαη
ζα δηακνξθσζνύλ θαηάιιεια γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ειεθηξνληθνύ, ειεθηξηθνύ θαη κεραληθνύ εμνπιηζκνύ, ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ
πζηήκαηνο θαη ηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθήο ηζρύνο.
Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ πζηήκαηνο γεληθόηεξα, ν
ειεθηξνληθόο, ειεθηξηθόο θαη κεραληθόο εμνπιηζκόο ζα εγθαηαζηαζεί ζε δπν
εηδηθά δηακνξθσκέλα δηακεξίζκαηα κεηά ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ.
Λε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο δηάηαμεο ε νπνία παξάγεη αθηίλεο Υ θαη αληρλεύεη
θσηόληα ην ύζηεκα ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζάξσζεο παληόο ηύπνπ
νρήκαηνο ην νπνίν θηλείηαη ζην νδηθό δίθηπν ή βξίζθεηαη ζηαζκεπκέλν ζε
νπνηαλδήπνηε ππαίζξην ή ππόγεην ρώξν εληόο ή έθηνο πόιεο.
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Η δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από απόζηαζε ρσξίο λα
απαηηείηαη νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο νδεγνύο ησλ
νρεκάησλ ή νπνηαδήπνηε πξόζβαζε ζην θνξηίν ηνπο.
Σν ύζηεκα
θαηάιιεινπ
πξνζθέξνπλ
επθξίλεηα θαη

απνηειείηαη από δηάθνξεο κνλάδεο νη νπνίεο κε ηελ βνήζεηα
ινγηζκηθνύ θαη γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ελνπνηνύληαη θαη
ζηνπο ρεηξηζηέο ηελ δπλαηόηεηα λα απεηθνλίδνπλ κε πςειή
αθξίβεηα ην ζρήκα ηνπ ππό εμέηαζε πεξηερνκέλνπ.

Σν ύζηεκα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθξίλεη απαγνξεπκέλα
αληηθείκελα ηα νπνία απνηεινύληαη θαηά θύξην ιόγν από νξγαληθέο θαη
αλόξγαλεο ελώζεηο.
Λε ηελ ρξήζε αθηηλώλ Υ ζα επηηπγράλεηαη ε αλίρλεπζε ηνπιάρηζηνλ ησλ
παξαθάησ απαγνξεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ:

Όπια.

Μαξθσηηθά.

Εθξεθηηθά.

Πξντόληα θαπλνύ.

Οηλνπλεπκαηώδεηο νπζίεο.

Ιαύζηκεο ύιεο.

Καζξεπηβάηεο.

Ζώα.
Σν ύζηεκα λα κπνξεί λα αληρλεύεη ελ θηλήζεη ηα απαγνξεπκέλα αληηθείκελα
ζαξώλνληαο από θνληηλή απόζηαζε ηα ύπνπηα νρήκαηα θαη ηα θνξηία ηνπο.
Η ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πςειό ξπζκό ζάξσζεο
δελ ζα δηαηαξάζζνπλ ηελ ξνε ηεο θπθινθνξίαο ησλ ππόινηπσλ νρεκάησλ
πνπ θηλνύληαη ζηελ θαηεύζπλζε πνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα.
Σν ύζηεκα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπεξλά δηάθνξα πιηθά από
ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ή κπνξεί θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζε απηνθίλεηα,
θνξηεγά, ληαιίθεο, εκπνξεπκαηνθηβώηηα, βαιίηζεο θαη άιιεο απνζθεπέο.
Όια ηα δνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη απεηθνληζηηθά ζηνηρεία από ηα νπνία
απαξηίδεηαη ην ύζηεκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θιεηζηό ρώξν κέζα
ζην όρεκα. Σν ύζηεκα ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από ηα παξαθάησ βαζηθά
δνκηθά ζηνηρεία:

ύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

Πεγή παξαγσγήο αθηίλσλ Υ

ύζηεκα νδήγεζεο αθηίλσλ ζην ζηόρν

ύζηεκα αλίρλεπζεο θσηνλίσλ

Ηιεθηξνληθό ύζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ

Ηιεθηξνληθό ύζηεκα απεηθόληζεο αληηθεηκέλσλ
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Σν πεξηερόκελν ησλ ύπνπησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ζαξώλνληαη ζα
απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζηελ θακπίλα ηνπ
νδεγνύ.
Ιαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο νη αθηηλνβνιίεο, νη νπνίεο παξάγνληαη
θαη ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη νη ρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηα ππό εμέηαζε
νρήκαηα κε ην πεξηερόκελν ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ
ρακειόηεξεο.
Σν ύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά
από ηα νπνία λα πξνθύπηεη μεθάζαξα όηη πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο εγρώξηνπο θαη
δηεζλείο θαλνληζκνύο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηα επηηξεπηά όξηα έθζεζεο γηα
απηνύ ηνπ ηύπνπ ηηο αθηηλνβνιίεο.
Σέινο ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα αθνξά ζε έξγν κε ην «θιεηδί ζην ρέξη» θαη
πεξηιακβάλεη εγγύεζε, ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε.

3. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
1. Μα παξαζρεζεί θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλν όρεκα ζην νπνίν λα εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα
παξαγσγήο αθηηλώλ Υ (X-Ray) κε δπλαηόηεηα ζάξσζεο παληόο ηύπνπ νρήκαηνο θαη
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ κε ζθνπό ηελ αλίρλεπζε απαγνξεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη
ιαζξεπηβαηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο - θξύπηεο.
2. Σν ύζηεκα λα εγθαηαζηαζεί ζε όρεκα ην νπνίν ζα θηλείηαη ζην εζληθό θαη επαξρηαθό
νδηθό δίθηπν θαη κέζα ζηηο πόιεηο κε ηαρύηεηεο αληίζηνηρεο κε ηα όξηα πνπ νξίδεη ν
θώδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο.
3. Μα είλαη επέιηθην γηα λα δηέξρεηαη κέζα από θεληξηθέο αξηεξίεο θαη δξόκνπο ζηνπο
νπνίνπο βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα νρήκαηα θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα.
4. Σν ύζηεκα λα θαηαζθεπαζηεί κε ηξόπν πνπ λα κελ πξνδίδεη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδεηαη νύηε θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνλ νπνίν δηαζέηεη.
5. Μα δηελεξγεί ειέγρνπο ζαξώλνληαο ύπνπηα νρήκαηα θαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα όηαλ
απηά βξίζθνληαη ελ θηλήζεη.
6. Σν όρεκα ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην ύζηεκα ζα απνηειείηαη από δπν
αλεμάξηεηνπο ρώξνπο, επηπιένλ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνύ.
7. ηνλ πξώην ρώξν κεηά ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ ζα εγθαηαζηαζεί ην
ειεθηξνπαξάγσγν δεύγνο κε ηελ γελλήηξηα πεηξειαίνπ, ην ζύζηεκα αδηάιεηπηεο
παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρύνο θαη ν ινηπόο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο. ην
δεύηεξν ρώξν ζα εγθαηαζηαζεί ν ειεθηξνληθόο, ειεθηξηθόο θαη κεραληθόο εμνπιηζκόο
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αθηηλώλ Υ, νη αληρλεπηέο θσηνλίσλ θαη ν ινηπόο
εμνπιηζκόο. ην όρεκα επίζεο ζα εγθαηαζηαζεί αλεμάξηεην ζύζηεκα εμαεξηζκνύ κε
δπλαηόηεηα ςύμεο ηνπ εμνπιηζκνύ.
8. Σα ρεηξηζηήξηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ε νζόλε ηνπ ρεηξηζηή λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ
θακπίλα ηνπ νδεγνύ γηα λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκα από ηνλ νδεγό θαη ηνλ ρεηξηζηή.
9. Σν ειεθηξνπαξάγσγν δεύγνο ζε ζπλδπαζκό κε ην ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο
ειεθηξηθήο ηζρύνο ζα ηξνθνδνηνύλ ηελ γελλήηξηα παξαγσγήο αθηηλώλ Υ θαη ηα
ππόινηπα κέξε ηνπ εμνπιηζκνύ.
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10. Λε ηελ ρξήζε θαηάιιειεο θαηεπζπληηθήο δηάηαμεο νη αθηίλεο Υ ζα νδεγνύληαη ζην
αθηηλνβνινύκελν αληηθείκελν έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κεγίζηε δπλαηή
ζπγθέληξσζε ελέξγεηαο ζηελ επηζπκεηή επηθάλεηα.
11. Λε ηελ ρξήζε θαηάιιειεο δηάηαμεο αληρλεπηώλ νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνύλ κέζα ζην
όρεκα ζα επηηπγράλεηαη ε αλίρλεπζε ηεο ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο – θσηνλίσλ. Η
ελζσκάησζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε αλ κελ εμέρνπλ νύηε λα
γίλνληαη νξαηνί από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νρήκαηνο.
12. Οη αληρλεπηέο ηνπ πζηήκαηνο πξέπεη λα έρνπλ πςειή επαηζζεζία έηζη ώζηε λα
κπνξνύλ λα αληρλεύνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα θσηόληα ηα νπνία ζθεδάδνληαη
πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ βξίζθεηαη ην ύζηεκα.
13. Η απόζηαζε ηνπ πζηήκαηνο από ην αθηηλνβνινύκελν αληηθείκελν ζα πξέπεη κελ είλαη
κηθξόηεξε από έλα κέηξν θαη πελήληα (1.50 κ) εθαηνζηά.
14. Σα αληηθείκελα ηα νπνία ζα ειέγρνληαη λα απεηθνλίδνληαη ζηνλ ρεηξηζηή ππό ηελ κνξθή
αθηηλνινγηθήο εηθόλαο.
15. Σν ύζηεκα λα δηαθξίλεη αληηθείκελα κε κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ 3 εθαηνζηά. Η
δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο δελ ζα επεξεάδεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν είλαη
ηνπνζεηεκέλα ηα αληηθείκελα ζην ρώξν άιια νύηε θαη από ηελ γσλία ζάξσζεο ηνπ
πζηήκαηνο.
16. Μα απεηθνλίδεη ηελ δνκή ηνπ αθηηλνβνινύκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηελ δηάηαμε ηνπ ζην
ρώξν, ηελ επηθάλεηα ηελ νπνία θαιύπηεη θαη ηα άιια πιηθά πνπ ην πεξηβάινπλ.
17. Μα εγθαηαζηαζεί θαηάιιειν ινγηζκηθό θαη γξαθηθό πεξηβάιινλ (ζε βηνκεραληθνύ
ηύπνπ ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο) γηα ηελ ελνπνίεζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ
πζηήκαηνο.
18. Ο ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα ηειερεηξίδεηαη ην ζύλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ θαη λα
επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπ πζηήκαηνο κέζα από ην ινγηζκηθό.
19. Σα ρεηξηζηήξηα ηνπ πζηήκαηνο θαη ε νζόλε απεηθόληζεο ησλ αθηηλνβνινύκελσλ
αληηθεηκέλσλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε εξγνλνκηθή ζέζε κέζα ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ
κε ηξόπν πνπ λα κελ πξνθαινύλ πξόβιεκα ζηελ νδήγεζε θαη λα κελ γίλνληαη
αληηιεπηά από ηνπο δηεξρόκελνπο πνιίηεο από ην εμσηεξηθό ηνπ νρήκαηνο.
20. Ιάζε θνξά πνπ ζαξώλεηαη έλα αληηθείκελν ηα δεδνκέλα από ηελ δηελέξγεηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ ζα θαηαρσξνύληαη απηόκαηα ζηηο απνζεθεπηηθέο κνλάδεο ηνπ
πζηήκαηνο.
21. Οη ρεηξηζηέο λα κπνξνύλ λα πξνβάινπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα αλαθαινύλ ηα
δεδνκέλα ηνπ πζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθό αιιά θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν.
22. Οη ρεηξηζηέο λα κπνξνύλ λα αλαθαινύλ από ηελ κλήκε ηνπ πζηήκαηνο πιεξνθνξίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ, ηελ εκεξνκελία, ηελ
ηνπνζεζία θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
23. Σα δεδνκέλα πνπ παξάγεη ην ύζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα νη αθηηλνινγηθέο εηθόλεο λα
είλαη ζπκβαηέο κε ηα ηππνπνηεκέλα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ ζηηο εθαξκνγέο
επεμεξγαζίαο εηθόλαο.
24. Ιαηόπηλ επηινγήο από ηνλ ρεηξηζηή λα κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ θαηάιιεια
ςεθηαθά θίιηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο επθξίλεηαο ηεο εηθόλαο.
25. Μα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο αληίζεζεο, ελαιιαγήο ρξσκαηηζκνύ θαη ε
απμνκείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ γθξη (gray scale).
26. Σo ύζηεκα λα ηξνθνδνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ζηαζεξνπνηεκέλε
ειεθηξηθή ηζρύ από κνλάδα UPS θαη θαηάιιειν ειεθηξνπαξάγσγν δεύγνο κε γελλήηξηα
πεηξειαίνπ.
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27. Μα έρεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ δέθα ώξεο θαη λα κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε πιήξεο
ειεθηξηθό θνξηίν ην ζύλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ. ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο
ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ην UPS λα παξέρεη ελέξγεηα ζην ύζηεκα γηα λα θαηαζηεί
εθηθηόο ν αζθαιήο ηεξκαηηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ.
28. Μα αλαπηπρζνύλ αλεμάξηεηεο θαισδηαθέο ππνδνκέο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ
ζπζηεκάησλ θαη γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζην θέληξν ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο.
29. Όινο ν ειεθηξνληθόο, ειεθηξηθόο θαη κεραληθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην
ύζηεκα λα είλαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ, απνδνηηθόο, ζπκπαγήο κε όζν ην δπλαηόλ
ρακειόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο.

4. ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
Α. ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ ΚΔ ΑΘΡΗΛΔΠ Σ.
1. Μα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηειεπηαίαο παξαγσγήο,
θαηλνύξγην θαη ακεηαρείξηζην.
2. Μα παξέρεη άξηζηε αθηηλνινγηθή εηθόλα ρσξίο παξακνξθώζεηο ώζηε νη ρεηξηζηέο λα
πξνζδηνξίδνπλ θαη λα εληνπίδνπλ ηα απαγνξεπκέλα αληηθείκελα.
3. Μα απεηθνλίδεη ην ζπλνιηθό κήθνο, πιάηνο θαη ην ζπλνιηθό ύςνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
ζαξώλεη ρσξίο λα παξαηεξνύληαη «λεθξά ζεκεία» θαηά ηελ απεηθόληζε.
4. Μα ζαξώλεη επηβαηηθά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο.
5. Μα ζαξώλεη θνξηεγά θαη VAN.
6. Μα ζαξώλεη θνξηεγά ςπγεία.
7. Μα ζαξώλεη ληαιίθεο θνξηεγώλ.
8. Μα ζαξώλεη εκπνξεπκαηνθηβώηηα.
9. Μα ζαξώλεη αθίλεηνπο ζηόρνπο.
10. Μα ζαξώλεη θηλεηνύο ζηόρνπο. Μα δεισζεί ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα θηλείηαη
ην ύζηεκα X-Ray ζε ζρέζε κε ην ύπνπην αληηθείκελν.
11. Ο ρξόλνο γηα ηελ πιήξε επηρεηξεζηαθή ελεξγνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο λα κελ
ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα (30) ιεπηά. Μα δεισζεί ν ρξόλνο ελεξγνπνίεζεο.
12. Μα αληρλεύεη αληηθείκελα πνπ απνηεινύληαη από νξγαληθέο ελώζεηο.
13. Μα αληρλεύεη αληηθείκελα πνπ απνηεινύληαη από αλόξγαλεο ελώζεηο.
14. Μα αληρλεύεη αληηθείκελα πνπ απνηεινύληαη από νξγαληθέο θαη αλόξγαλεο ελώζεηο
(κηθηή ζύλζεζε).
15. Μα αληρλεύεη όπια από κέηαιιν, πνιπεζηέξα ή κηθηή ζύλζεζε.
16. Μα αληρλεύεη λαξθσηηθά (θνθαΐλε, κεζακζεηακίλε, καξηρνπάλα, εξσίλε, κνξθίλε,
παξαηζζεζηνγόλα LSD θξπζηαιιηθήο κνξθήο, θ.ιπ. ή κηθηή ζύλζεζε).
17. Μα αληρλεύεη εθξεθηηθά (ληηξνγιπθεξίλε, ΣΜΣ, RDX, HMX, PETN, TETRYL, θ.ιπ. ή κηθηή
ζύλζεζε).
18. Μα αληρλεύεη πξντόληα θαπλνύ.
19. Μα αληρλεύεη νηλνπλεπκαηώδεηο νπζίεο.
20. Μα αληρλεύεη θαύζηκεο ύιεο (βελδίλε, πεηξέιαην, πγξό αέξην θ.ιπ.)
21. Μα αληρλεύεη αλζξώπνπο.
22. Μα αληρλεύεη δώα.
23. Μα δεισζεί εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ξαδηελεξγώλ πιηθώλ.
24. Ο ξπζκόο δόζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα
0.1 microSieverts ζε απόζηαζε έλα κέηξν θαη πελήληα (1.50 κ) εθαηνζηά από ην
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ύζηεκα. Μα δεισζεί ν ξπζκόο δόζεο.
25. Ο ξπζκόο δόζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ζηελ θακπίλα ηνπ
ρεηξηζηή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0.1 microSieverts γηα θάζε ώξα ιεηηνπξγίαο. Μα δεισζεί
ν ξπζκόο δόζεο.
26. Μα δηαζέηεη κεηξεηέο αθηηλνβνιίαο ζην δηακέξηζκα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ζηελ θακπίλα
ηνπ νδεγνύ – ρεηξηζηή.
27. Μα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλερνύο κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ αθηηλνβνιίαο γηα ην
δηακέξηζκα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη γηα ηελ θακπίλα νδεγνύ. Οη κεηξήζεηο λα
θαηαγξάθνληαη ζε ειεθηξνληθό ζύζηεκα.
28. Μα δηαθόπηεηαη απηόκαηα ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο
ησλ νξίσλ αθηηλνβνιίαο.
29. Μα δηαθόπηεηαη ρεηξνθίλεηα ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ζε πεξηζηαηηθά έθηαθηεο
αλάγθεο θαη αλσηέξαο βίαο.
30. Μα δηαπεξλά ηνίρσκα κεηαιιηθήο πιάθαο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ έμη (6mm) ρηιηνζηά. Μα
δεισζεί ην κέγηζην πάρνο.
31. Μα ζαξώλεη αληηθείκελα κε ύςνο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέηξα. Μα δεισζεί ην
κέγηζην ύςνο.
32. Μα ζαξώλεη αληηθείκελα κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ δπν κέηξα θαη είθνζη (2.20 κ)
εθαηνζηά. Μα δεισζεί ην κέγηζην πιάηνο.
33. Μα ιεηηνπξγεί ζε δξόκν κε κεγάιε θιίζε θαη ζε αλώκαιν έδαθνο θαη λα κελ
αιινηώλεηαη ε επθξίλεηα ηεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο. Μα δεισζεί ε κεγίζηε θιίζε ζε
κνίξεο ή ην επί ηεο εθαηό πνζνζηό.
34. Μα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο πνπ θπκαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ από κεδέλ
έσο ζαξάληα (0νC έσο +40νC) βαζκνύο θειζίνπ θαη ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο 80% ζηνπο
40νC ρσξίο λα επεξεάδεηαη ή λα κεηώλεηαη ε επηρεηξεζηαθή ηνπ ηθαλόηεηα. Μα δεισζεί
ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο.
35. Η δηαζεζηκόηεηα ηνπ πζηήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελελήληα πέληε (95%) ηηο
εθαηό ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Μα δεισζεί ε
δηαζεζηκόηεηα αλά έηνο.
36. Μα δεισζεί ν κέζνο ρξόλνο κεηαμύ βιαβώλ (M.T.B.F).
37. Ο ρξόλνο ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο δηαθνπή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4)
ώξεο. Μα δεισζεί ν κέγηζηνο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο.
38. Μα ζαξώλεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) νρήκαηα αλά ώξα (ηξηαμνληθά θνξηεγά κε
ληαιίθα ή/θαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα). Μα δεισζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο ζάξσζεο αλά
ώξα.
39. Η ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο λα κελ βαζίδεηαη ζε ξαδηελεξγέο πεγέο θαη λεηξόληα.
40. Μα δηαζέηεη πεγή παξαγσγήο αθηίλσλ Υ (X-Ray).
41. Μα εθπέκπεη όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξα πνζά ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Μα
δεισζεί ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ηελ απεηθόληζε ηεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο
ζηελ νπνία λα εληνπίδνληαη επθξηλώο ηα απαγνξεπκέλα αληηθείκελα.
42. Μα δηαζέηεη θαηάιιεινπο θαηεπζπληήξεο γηα λα ζπγθεληξώλνπλ ηηο αθηίλεο Υ ζην
αθηηλνβνινύκελν αληηθείκελν.
43. Η πεγή παξαγσγήο αθηίλσλ Υ λα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειν αληηθξαδαζκηθό ζύζηεκα,
ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα από ηνπο θξαδαζκνύο θαηά ηελ
δηαδηθαζία απεηθόληζεο ελόο αληηθεηκέλνπ.
44. Μα δηαζέηεη ελζσκαησκέλνπο αληρλεπηέο θσηνλίσλ νη νπνίνη λα κελ πξνεμέρνπλ από
ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ νρήκαηνο θαη λα κελ γίλνληαη αληηιεπηνί από ηνπο
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πεξαζηηθνύο.
45. Μα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη λα δηαηεξείηαη ε απόδνζε θαη ε
πςειή επθξίλεηα ζηελ αθηηλνινγηθή εηθόλα ππό ζπλζήθεο βξνρήο, αλέκνπ,
ρηνλόπησζεο θαη θαύζσλα.
46. Μα δηαζέηεη θαηάιιειν ινγηζκηθό – εθαξκνγή θαη γξαθηθό πεξηβάιινλ κε ην νπνίν ν
ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο αθηηλνινγηθέο εηθόλεο, λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί
δεδνκέλα θαη λα ηειερεηξηζηεί ην ύζηεκα.
47. Μα δηαζέηεη κεγέζπλζε εηθόλαο ηνπιάρηζηνλ 4Υ. Μα δεισζεί ε κέγηζηε κεγέζπλζε.
48. Όιεο νη επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ εμνπιηζκνύ από ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη ην ύζηεκα λα
ειέγρνληαη – ηειερεηξίδνληαη από ηνλ ρεηξηζηή ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ κέζσ ηνπ
ινγηζκηθνύ θαη ηεο θνλζόιαο ειέγρνπ.
49. Μα παξέρεηαη δπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο ρεηξηζκνύ ηνπ πζηήκαηνο.
50. Μα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηνειέγρνπ (self test ή self check) θαηά ηελ εθθίλεζε από ηελ
ζέζε OFF.
51. Οπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή, ειεθηξηθή ή/θαη κεραληθή ζπζθεπή ε νπνία ελεξγνπνηείηαη /
απελεξγνπνηείηαη ή ιεηηνπξγεί κέζα ζην όρεκα λα κελ απνηειεί εζηία ζνξύβνπ γηα ην
ύζηεκα θαη λα κελ κεηώλεη ηελ απόδνζε θαη ηελ επθξίλεηα ηεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο.
52. Σν ύζηεκα ζην ζύλνιν ηνπ λα ιεηηνπξγεί αζόξπβα θαη λα κελ γίλεηαη αληηιεπηό νύηε
από ηνπο ρεηξηζηέο νύηε από ηνπο πεξαζηηθνύο ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.
53. Μα δεισζνύλ νη δηαζηάζεηο θαη ην ζπλνιηθό βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα είλαη ην
κηθξόηεξν δπλαηό.
54. Σν ύζηεκα λα πιεξνί απόιπηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δηεζλνύο Οξγαληζκνύ Αηνκηθήο
Ελέξγεηαο (IAEA) θαζώο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Ειιεληθνύο θαη Επξσπατθνύο
θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο αθηηλνπξνζηαζίαο. Μα δεισζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
Β. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΗ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ.
1. Μα εγθαηαζηαζνύλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο βηνκεραληθνύ ηύπνπ.
2. Μα δηαζέηεη ηζρπξνύο επεμεξγαζηέο, ζθιεξνύο δίζθνπο, κλήκεο, ηξνθνδνηηθό θιπ. κε
ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
3. Μα δηαζέηεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζηελ πξόζνςε.
4. Μα δηαζέηεη ζύξεο γηα πνληίθη θαη πιεθηξνιόγην.
5. Μα δηαζέηεη είζνδν ήρνπ (Line In).
6. Μα δηαζέηεη έμνδν ήρνπ (Line Out).
7. Μα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ζύξα Ethernet RJ-45, λα ππνζηεξίδεη ηαρύηεηεο
10/100 Mbps θαη λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα.
8. Μα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ζύξα γηα ζεηξηαθή επηθνηλσλία RS-232.
9. Μα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ζύξα γηα ζεηξηαθή επηθνηλσλία RS-422/485.
10. Μα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζύξεο γηα επηθνηλσλία USB.
11. Μα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ζύξα επέθηαζεο.
12. Μα δηαζέηεη απηόλνκε θάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 256 MByte.
13. Η θάξηα γξαθηθώλ λα ππνζηεξίδεη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1280 Υ 1024.
14. Μα δηαζέηεη αληηθξαδαζκηθνύο ζθιεξνύο δίζθνπο ή δίζθνπο SSD (Solid State Drives).
15. Μα δηαζέηεη νδεγνύο πξνγξάκκαηνο (software drivers) γηα όιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα
εγθαηαζηαζνύλ θαη ζα ζπλδεζνύλ ζε απηό. Οη νδεγνί πξνγξάκκαηνο λα είλαη απόιπηα
ζπκβαηνί κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί.
16. Μα δηαζέηεη θνπκπηά ελεξγνπνίεζεο, απελεξγνπνίεζεο θαη επαλεθθίλεζεο (Reset) ζηελ
πξόζνςε.
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17. Μα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε επαλαιακβαλόκελνπο ηζρπξνύο θξαδαζκνύο.
18. Μα δηαζέηνπλ ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
Γ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΝΘΝΛΔΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ.
Μα είλαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ flat panel από 14 έσο 17 ίληζεο κε αλαινγία 4 πξνο 3.
Μα ππνζηεξίδνπλ αλάιπζε εηθόλαο ηνπιάρηζηνλ 1024 Υ 768.
Μα ππνζηεξίδνπλ δέθα έμη εθαηνκκύξηα (16) ρξώκαηα.
Μα δηαζέηνπλ Contrast Ratio ηνπιάρηζηνλ πεληαθόζηα πξνο έλα (500:1).
Μα δηαζέηνπλ νδεγνύο πξνγξάκκαηνο (software drivers) ζπκβαηνύο κε ην ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί.
Μα δηαζέηνπλ θνπκπηά ζηελ πξόζνςε γηα ηελ αιιαγή ησλ παξακέηξσλ εηθόλαο θαη γηα
ηελ ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε.
Μα κελ αληαλαθινύλ ηνλ θσηηζκό.
Μα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε επαλαιακβαλόκελνπο ηζρπξνύο θξαδαζκνύο.
Μα δηαζέηνπλ ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.

Γ. ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΩΓΝ ΕΔΓΝΠ.
1. Μα εγθαηαζηαζεί γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ρώξν αλεμάξηεην από
ηνπο ρεηξηζηέο.
2. Μα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε εζσηεξηθό ρώξν.
3. Μα παξέρεη αζθαιή ιεηηνπξγία γηα ην πξνζσπηθό, δει λα κελ ππάξρνπλ εθηεζεηκέλα
θαιώδηα ή επηθάλεηεο ε νπνίεο κπνξεί λα επηθέξνπλ ηξαπκαηηζκό ζηνπο ρεηξηζηέο θαη
ζηνπο ζπληεξεηέο.
4. Μα δηαζέηεη θηλεηήξα πεηξειαίνπ.
5. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα ςύμεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο κε ςπγείν (πδξόςπθηε).
6. Μα ιεηηνπξγεί αζόξπβα γηα λα κελ γίλεηαη αληηιεπηή από ηνπο ρεηξηζηέο θαη ηνπο
δηεξρόκελνπο πνιίηεο.
7. Μα εμάγεη ηα θαπζαέξηα κέζα από θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλε έμνδν.
8. Μα εγθαηαζηαζεί ζηγαζηήξαο ζηελ εμαγσγή ή ζηελ απόιεμε ηεο εμάηκηζεο γηα ηελ
κείσζε ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ.
9. Μα δηαζέηεη όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξν ζεξκηθό ίρλνο.
10. Μα κελ επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππόινηπσλ ζπζθεπώλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ
ζην όρεκα.
11. Μα δηαζέηεη ειεθηξηθό ζύζηεκα εθθίλεζεο.
12. Μα κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο από ηνλ ρεηξηζηή κε ην πάηεκα
ελόο θνπκπηνύ ή ελόο δηαθόπηε.
13. Μα δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα πξνζηαζίαο από βξαρπθύθισκα, ππέξηαζε ή από
άιιεο δπζιεηηνπξγίεο.
14. Μα δηαζέηεη θίιηξν ζηελ εηζαγσγή αέξα.
15. Μα δηαζέηεη θίιηξν ζηελ ηξνθνδνζία θαπζίκνπ.
16. Μα δηαζέηεη θίιηξν ιαδηνύ.
17. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα δηαθνπήο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ.
18. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο ιόγσ ρακειήο ζηάζκεο ιαδηνύ ζηνλ θηλεηήξα.
19. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο ιόγσ ππεξζέξκαλζεο ζηνλ θηλεηήξα.
20. Μα δηαζέηεη θαηάιιειε δηάηαμε γείσζεο.
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21. Μα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ παξαγόκελε ειεθηξηθή ηάζε.
22. Μα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ ζηάζκε ιαδηνύ.
23. Μα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο.
24. Μα δηαζέηεη έλδεημε γηα ηελ δηαζέζηκε πνζόηεηα θαπζίκνπ.
25. Μα δηαζέηεη ηειερεηξηζκό ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ από ηνλ ρεηξηζηή ζηελ θακπίλα ηνπ
νδεγνύ.
26. Μα βξίζθεηαη πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλε ζην δάπεδν ηνπ νρήκαηνο.
27. Μα δηαζέηεη αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο ζηήξημεο.
28. Μα είλαη άκεζα πξνζβάζηκε από αλνηγόκελε πόξηα.
29. Μα είλαη εύθνια επηζθεπάζηκε ζηελ πεξίπησζε βιάβεο.
30. Μα δηαζέηεη ιπρλίεο θαιήο ιεηηνπξγηάο.
31. Μα δηαζέηεη ερεηηθή εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή βιάβεο.
32. Μα ηξνθνδνηείηαη από ληεπόδηην θαπζίκνπ θαη θαηάιιειε αληιία πεηξειαίνπ.
33. ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζρεζεί εμσηεξηθό ληεπόδηην απηό λα θαηαζθεπαζηεί από
αλζεθηηθό αδξαλέο πιηθό θαη λα εγθαηαζηαζεί κέζα ζε αλνμείδσην κεηαιιηθό θνπηί ζε
αζθαιέο ζεκείν θαη ζε εξγνλνκηθή ζέζε ζην όρεκα.
34. Μα παξέρεη απηνλνκία ιεηηνπξγηάο ζην ύζηεκα γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ώξεο.
35. Μα ηξνθνδνηεί κε επαξθή ειεθηξηθή ηζρύ, ρσξίο λα παξαηεξνύληαη δηαθπκάλζεηο, όιεο
ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην όρεκα ελώ απηέο ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα.
36. Μα δηαζέηεη αλνρή 30% επηπιένλ από ην ειεθηξηθό θνξηίν ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ
ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηαπηόρξνλα.
37. Μα κελ παξαηεξνύληαη θαηλόκελα ππεξζέξκαλζεο ζηελ πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο
ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο.
Δ. ΠΠΡΖΚΑ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ (UPS).
1. Μα εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα αδηάιεηπηεο ζηαζεξνπνηεκέλεο παξνρήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
2. Μα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηνειέγρνπ (self test ή self check) θαηά ηελ εθθίλεζε από ηελ
ζέζε OFF.
3. Μα δηαζέηεη ερεηηθή εηδνπνίεζε όηαλ αληρλεύνληαη δπζιεηηνπξγίεο θαη όηαλ
νινθιεξώλεηαη επηηπρώο έλαο έιεγρνο.
4. Μα δηαζέηεη ιπρλίεο ζήκαλζεο ιεηηνπξγηάο
 Overload
 Battery ON
 Battery OFF
 BYPASS.
5. Μα ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθή πεγή ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο 220 Volts / 50 HZ ζην
δεκόζην ειεθηξηθό δίθηπν.
6. Μα θνξηίδεη ηηο κπαηαξηέο ηνπ από ην δεκόζην ειεθηξηθό δίθηπν.
7. Μα θηιηξάξεη ηελ παξνρε ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο 220 Volts / 50 HZ από ηηο
εμσηεξηθέο πεγέο ηξνθνδνζίαο.
8. ηελ πεξίπησζε βιάβεο ηνπ UPS λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ByPass, λα κπνξεί λα
ηξνθνδνηεί ηηο ζπζθεπέο κε ζηαζεξνπνηεκέλε ηζρύ έζησ θαη εάλ ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο (Black Out) δελ ελεξγνπνηεζεί ην κπαηαξηνζύζηεκα.
9. Μα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλίρλεπζεο ππεξθόξησζεο.
10. Μα παξέρεη ειεθηξηθή ηζρύ ζην ύζηεκα, όηαλ όιεο νη ζπζθεπέο βξίζθνληαη ζε
ιεηηνπξγία, γηα δεθαπέληε (15) ιεπηά ηνπιάρηζηνλ.
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ΠΡ. ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ ΡΟΝΦΝΓΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ.
1. Οη θαισδηώζεηο ηξνθνδνζίαο θαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ λα δηέξρνληαη από
αλεμάξηεηεο νδεύζεηο – θαλάιηα γηα λα απνθεύγνληαη ηπρόλ παξεκβνιέο.
2. Όιεο νη θαισδηώζεηο λα θέξνπλ κνλαδηθή αξίζκεζε, θαηάιιειε κόλσζε θαη εηδηθό
ρξσκαηηζκό.
3. Ιάζε ζπζθεπή λα ηξνθνδνηείηαη από αλεμάξηεηε γξακκή θαη λα δηαζέηεη αηνκηθή
αζθάιεηα.
Ε. ΠΠΡΖΚΑ ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ ΠΡΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ.
1. Μα εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα εμαεξηζκνύ κε δπλαηόηεηα ςύμεο.
2. Μα ςύρεη επαξθώο όιν ηνλ εγθαηεζηεκέλν ειεθηξνληθό θαη ειεθηξηθό εμνπιηζκό.
3. Μα απάγεη ηνλ ζεξκό αέξα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ θαη
ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ.
4. Μα δηαζέηεη ειεθηξνληθή θαη κεραληθή κνλάδα.
5. ε πεξίπησζε βιάβεο λα κπνξεί λα απεγθηαηαζηαζεί.
6. Μα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο γηα ηελ ξύζκηζε ηεο παξνρήο
αέξα.
7. Μα δηαζέηεη ξπζκηδόκελνπο αεξαγσγνύο – πεξζίδεο γηα ηνλ όγθν παξνρήο αέξα.
8. Μα ιεηηνπξγεί αζόξπβα ζε πιήξε ηζρύ.
9. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ππεξζέξκαλζε.
10. Μα δηαζέηεη αζθάιεηεο δηαθνπήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο,
ππεξθόξησζεο θαη ππεξζέξκαλζεο.
11. Μα ιεηηνπξγεί όηαλ ην όρεκα βξίζθεηαη ζηαζκεπκέλν ή ελ θηλήζεη.
12. Μα ιεηηνπξγεί όηαλ ην όρεκα βξίζθεηαη ζε αλώκαιν έδαθνο.
13. Μα ιεηηνπξγεί απηόλνκα ρσξίο λα απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα ηνπ
νρήκαηνο.
14. Μα ηξνθνδνηείηαη κε ζηαζεξνπνηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύ από ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα
πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην όρεκα.
15. Μα δηαζέηεη θαηάιιειε γείσζε θαη λα ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα από αλεμάξηεηε γξακκή
κε θαηάιιειν αζθαιεηνδηαθόπηε.
16. Η ζπλερόκελε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο λα κελ πξνθαιεί πγξνπνίεζε ηεο
αηκόζθαηξαο.
17. Μα δηαζέηεη ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
18. Μα είλαη αμηόπηζην θαη εύθνια επηζθεπάζηκν ζε πεξίπησζε βιάβεο.
Ζ. ΝΣΖΚΑ.
1. Μα παξαζρεζεί θαηάιιειν όρεκα κε θίλεζε ζηνπο δύν ή θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο.
2. Σν εμσηεξηθό κήθνο ηνπ νρήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε πηζαλήο
ππεξθαηαζθεπήο, λα κελ ππεξβαίλεη ηα επηά (7) κέηξα.
3. Σν εμσηεξηθό πιάηνο ηνπ νρήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε πηζαλήο
ππεξθαηαζθεπήο, λα κελ ππεξβαίλεη ηα δπν κέηξα θαη πελήληα (2.50 κ) εθαηνζηά.
4. Σν ζπλνιηθό ύςνο ηνπ νρήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε πηζαλήο
ππεξθαηαζθεπήο, λα κελ ππεξβαίλεη ηα ηξία κέηξα θαη πελήληα (3.50 κ) εθαηνζηά.
5. Μα δηαζέηεη θακπίλα επηβαηώλ κε δπλαηόηεηα αζθαινύο θαη άλεηεο κεηαθνξάο δπν
αηόκσλ, νδεγόο θαη έλαο ρεηξηζηήο πζηήκαηνο.
6. Μα δηαζέηεη ηηκόλη ειέγρνπ κε ππνβνήζεζε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ νρήκαηνο.
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7. Μα δηαζέηεη πδξόςπθην θηλεηήξα ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ νρήκαηνο.
8. Μα δηαζέηεη θηλεηήξα πεηξειαίνπ κε ρσξεηηθόηεηα από δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα έσο
ηξεηο ρηιηάδεο (2500 έσο 3000) θπβηθά εθαηνζηά.
9. Μα δηαζέηεη ηππνδύλακε ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ πελήληα (150) ίππνπο.
10. Ο θηλεηήξαο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θπιίλδξνπο.
11. Μα δηαζέηεη κεραληθό ζύζηεκα αιιαγήο ηαρπηήησλ.
12. Μα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζρέζεηο κεηάδνζεο εκπξόζζηαο θίλεζεο θαη κηα
όπηζζελ.
13. Μα δηαζέηεη αλεμάξηεην πδξαπιηθό ζύζηεκα δηπινύ θπθιώκαηνο κε ππνβνήζεζε
ηύπνπ SERVO. Επί πιένλ λα ππάξρεη ρεηξνπέδε, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη ηε αζθαιή
ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο. Η θύξηα πέδεζε λα γίλεηαη ζηνπο κπξνζηηλνύο ηξνρνύο κε
δίζθνπο θαη θαηά πξνηίκεζε κε δίζθνπο ζηνπο πίζσ ηξνρνύο.
14. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκό ή Air Condition. Σα ζπγθεθξηκέλα
ζπζηήκαηα λα είλαη εξγνζηαζηαθνύ ηύπνπ.
15. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα ειεγρόκελεο επηβξάδπλζεο θαη αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ
(ABS).
16. Μα δηαζέηεη αεξόζαθνπο πξόζθξνπζεο (Air Bags).
17. Μα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο.
18. Μα δηαζέηεη ειεθηξηθά παξάζπξα ζηελ θακπίλα νδεγνύ.
19. Όια ηα θξύζηαιια λα είλαη αζθαιείαο.
20. Σα θαζίζκαηα λα είλαη άλεηα κε επέλδπζε αληηηδξσηηθνύ πιηθνύ, ζθνύξαο απόρξσζεο
θαηά πξνηίκεζε.
21. Μα δηαζέηεη ξάδην CD κε ερεία θαη εζσηεξηθή θεξαία.
22. Μα δηαζέηεη πιαίζην θαη θαλνπνηεία κε εξγνζηαζηαθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία.
23. Ο ρξσκαηηζκόο ηνπ νρήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή κεηά από
ηελ ζρεηηθή ππόδεημε ηεο ΕΚ.Α.
24. Μα θηλείηαη ζε αζθάιηηλν δξόκν κε ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ εθαηό (100) ρηιηόκεηξα αλά
ώξα.
25. Μα δηαζέηεη θιεηδαξηά αζθαιείαο ζε θάζε πόξηα ε νπνία παξέρεη πξόζβαζε ζηελ
θακπίλα ηνπ νδεγνύ θαη ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ ειεθηξνπαξάγσγνπ
δεύγνπο.
26. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κε παγίδεπζε ζε όιεο ηηο πόξηεο, αηζζεηήξεο
ζξαύζεο θξπζηάιισλ, ζύζηεκα αθηλεηνπνίεζεο (δηαθνπή ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ή/θαη
ειεθηξηθήο παξνρήο), ζεηξήλα θαη ζύζηεκα εληνπηζκνύ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο.
27. Μα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο κε ηηο Επξσπατθέο απαηηήζεηο γηα ηηο
εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ. Μα είλαη ηειεπηαίαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.
28. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο λα δηαζέηεη επίζεκε αληηπξνζσπεία θαη
εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ζηελ Ειιάδα γηα νπνηαδήπνηε επηζθεπή απαηηεζεί θαη γηα
ηελ ηαθηηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε
29. Μα δηαζέηεη ληεπόδηην θαπζίκνπ κε ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) ιίηξα.
30. Σν βήκα ηνπ δηαθνξηθνύ λα είλαη θαηάιιειν γηα λα κπνξεί ην όρεκα, κε πιήξεο θνξηίν, λα αλέιζεη ζε θιίζεηο άλσ ηνπ 10%.
31. Μα δηαζέηεη κηα (1) ξεδέξβα πιήξνπο κεγέζνπο.
32. Μα δηαζέηεη αλζεθηηθέο δάληεο πνπ λα είλαη ηθαλέο λα αληέμνπλ ην βάξνο ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη λα κελ παξαηεξνύληαη ζηξεβιώζεηο από ηελ θίλεζε ζην δξόκν.
33. Μα δηαζέηεη δάληεο κε δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ δέθα ηέζζεξηο (14) ίληζεο.
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34. Μα δηαζέηεη θαηάιιειε κεραληθή αλάξηεζε ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη
επζηαζήο θίλεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ε άλεζε ησλ επηβαηλόλησλ. Μα πεξηγξαθεί ην
ζύζηεκα αλάξηεζεο.
35. Μα δηαζέηεη έλα (1) αξζξσηό ηξίγσλν αζθαιείαο (ζηάζκεπζεο).
36. Μα δηαζέηεη Δύν (2) ππξνζβεζηήξεο κε θαζαξό βάξνο ηνπιάρηζηνλ Έμη (6) θηιά πνπ λα
θαιύπηεη ην Επξσπατθό Πξόηππν ΕΜ-3 ζηηο Επξσπατθήο Επηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN)
ην νπνίν θαη ζα πηζηνπνηείηαη.
37. Μα δηαζέηεη έλα (1) πιήξεο θαξκαθείν ζε θαηάιιειν θνπηί.
38. Μα δηαζέηεη κία (1) ιπρλία επηζθεπήο κε κπαιαληέδα δέθα (10) κέηξα.
39. Μα δηαζέηεη κηα (1) πιήξε ζεηξά εηδηθώλ εξγαιείσλ θαηάιιεια γηα νπνηαδήπνηε
επηζθεπή ή εξγαζία πξνεηνηκαζίαο.
40. Μα δηαζέηεη όια ηα θώηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Ι.Ο.Ι. Επηπιένλ, λα θέξεη θώηα
νκίριεο εκπξόο θαη πίζσ, θαζώο θαη θώηα νπηζζνπνξείαο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ
απηόκαηα κόιηο ηεζεί ε όπηζζελ.
41. Μα εγθαηαζηαζεί έλαο (1) καγλεηηθόο θαλόο νξνθήο ηερλνινγίαο «STROBΕ», κε
ζπεηξνεηδέο θαιώδην ν νπνίνο λα εθπέκπεη πεξηκεηξηθά έληνλεο δέζκεο ρξώκαηνο κπιε
θαη λα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο ζε κεγάιεο ηαρύηεηεο.
 Μα θέξεη ζηξνβνζθνπηθή ιπρλία θαη λα εθπέκπεη έληνλε ιάκςε θσηόο, ηνπιάρηζηνλ
12J ζε ηόμν 360ν.
 Μα έρεη ηε δπλαηόηεηα εθπνκπήο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ
αλαιακπώλ (κνηίβα) κε αξηζκό επαλαιήςεσλ κεγαιύηεξν από 70 αλαιακπέο αλά
ιεπηό.
 Μα ιεηηνπξγεί κε ζπλερέο ξεύκα ηάζεσο 12VDC θαη γείσζε είηε αξλεηηθνύ είηε
ζεηηθνύ πόινπ.
 Σν ζπλνιηθό ύςνο ηνπ λα είλαη κέρξη 15 cm θαη ην βάξνο ηνπ κηθξόηεξν από έλα
(1) θηιό.
 Μα δεισζεί ε κάξθα, ην κνληέιν, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ηαρύηεηα ζε
ρηιηόκεηξα πνπ αληέρεη ν θαλόο, όηαλ είλαη πξνζθνιιεκέλνο επί ηεο νξνθήο.
42. Μα δηαζέηεη ειεθηξνληθή ζεηξήλα κε εληζρπηή κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
 λα κελ γίλεηαη νξαηή από ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ νρήκαηνο.
 ε ζεηξήλα λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα ηάζεο 12 VDC κε γείσζε.
 λα έρεη κηθξή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία ζε ζέζε STAND-BY λα
είλαη κηθξόηεξε από 150 mA.
 ε ηζρύο εμόδνπ ηνπ εληζρπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 Watts.
 ν εληζρπηήο λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθώλ
ήρσλ ζεηξήλαο ζε πεξηνρή ζπρλόηεηαο από 500 έσο 1800 Hz θαζώο θαη εθπνκπήο
νκηιίαο από ην ερείν κε έλα κηθξόθσλν-ρεηξηζηήξην, ζπλδεδεκέλν ζηνλ εληζρπηή
κε απνζπώκελν ζπεηξνεηδέο θαιώδην.
 από ην κηθξόθσλν - ρεηξηζηήξην λα πξαγκαηνπνηνύληαη όινη νη ρεηξηζκνί ηεο
ερεηηθήο ζήκαλζεο.
 ην ερείν εθπνκπήο ήρνπ ηεο ζεηξήλαο λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 100 Watts RMS θαη
λα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειν ζεκείν. Η έληαζε εμόδνπ ηνπ ήρνπ "ζεηξήλαο" από
ην ερείν λα κελ είλαη κηθξόηεξε από 113 dB, ζε απόζηαζε 3 κέηξσλ από ην ερείν.
 ν εληζρπηήο λα θέξεη δηάηαμε πξνζηαζίαο από ηπραία αλαζηξνθή ησλ πόισλ θαη λα
είλαη εθνδηαζκέλνο κε αζθάιεηα πνπ λα αληηθαζίζηαηαη εύθνια θαη ρσξίο ηελ
αλάγθε εξγαιείσλ. Επίζεο, λα θέξεη δηαθόπηε πιήξνπο απελεξγνπνίεζεοελεξγνπνίεζεο απηνύ, ζην ρώξν ηνπ νδεγνύ.
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ε ιεηηνπξγία ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο λα γίλεηαη κέζσ αλεμάξηεηνπ
ειεθηξνινγηθνύ θπθιώκαηνο.
43. Μα δηαζέηεη θαηάιιειν ζπζζσξεπηή θαη ελαιιάθηε. Ο ζπζζσξεπηήο λα έρεη
αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθό πόιν. Μα θαηαηεζεί δήισζε ηνπ
πξνκεζεπηή όηη, ν ζπζζσξεπηήο θαη ν ελαιιάθηεο είλαη θαηάιιεινη θαη κπνξνύλ λα
αληαπνθξηζνύλ ζηηο θαηαλαιώζεηο ηνπ νρήκαηνο ζε ειεθηξηθό ξεύκα.


Θ. ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ ΝΣΖΚΑΡΝΠ.
1. Μα δηαζέηεη θακπίλα επηβαηώλ κε δπλαηόηεηα αζθαινύο θαη άλεηεο κεηαθνξάο δπν
αηόκσλ, νδεγόο θαη έλαο ρεηξηζηήο πζηήκαηνο.
2. Σα ρεηξηζηήξηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη νη νζόλεο ησλ ρεηξηζηώλ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ
θακπίλα ηνπ νδεγνύ γηα λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκα από ηνλ νδεγό θαη ηνλ ρεηξηζηή.
3. ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ λα εγθαηαζηαζνύλ
 δύν πξίδεο “ζνύθν” κε ηάζε 220 Volt / 50 Hz (θάζε κηα ζε αλεμάξηεηε γξακκή
κε αζθάιεηα).
 κηα νζόλε βηνκεραληθνύ ηύπνπ flat panel από 14 έσο 17 ίληζεο.
 απνζπώκελν αδηάβξνρν πιεθηξνιόγην πιήξνπο κεγέζνπο κε 108 ραξαθηήξεο γηα
ηνλ ρεηξηζκό ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.
 απνζπώκελν πνληίθη κε Trackball γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ.
 κνλάδα νπηηθνύ δίζθνπ Slim DVD-RW κε ζύλδεζε USB ζηνλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή.
 κνλάδα USB HUB κε ηέζζεξηο εηζόδνπο κε ζύλδεζε ζηνλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή.
 θσηηζηηθά ζώκαηα νξνθήο (LED) κε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
 ινηπόο εμνπιηζκόο.
4. Ο δηαζέζηκνο ρώξνο κεηά ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ λα δηακνξθσζεί ζε δύν (2)
αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα.
5. ηνλ πξώην ρώξν κεηά ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ λα εγθαηαζηαζεί ην ειεθηξνπαξάγσγν
δεύγνο κε ηελ γελλήηξηα πεηξειαίνπ, ην ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο
ηζρύνο θαη ν ινηπόο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο.
6. ην δεύηεξν θαη ηειεπηαίν ρώξν λα εγθαηαζηαζεί ν ειεθηξνληθόο, ειεθηξηθόο θαη
κεραληθόο εμνπιηζκόο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αθηίλσλ Υ, νη αληρλεπηέο
θσηνλίσλ θαη ν ινηπόο εμνπιηζκόο.
7. Ιαλέλαο από ηνπο δπν πξνεγνύκελνπο ρώξνπο λα κελ επηθνηλσλεί κε ηελ θακπίλα ηνπ
νδεγνύ.
8. Μα εγθαηαζηαζεί εηδηθή κόλσζε γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο αθηίλεο Υ ζηελ θακπίλα ηνπ
νδεγνύ θαη ηνπ ρεηξηζηνύ ηνπ πζηήκαηνο.
9. ε θάζε δηακεξίζκαηα λα παξαζρεζεί πξόζζεηε ερνκόλσζε θαη ζεξκνκόλσζε
(επηπιένλ ηεο εξγνζηαζηαθήο) ώζηε ν ήρνο πνπ παξάγεηαη από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ λα κελ γίλεηαη αληηιεπηόο.
10. Μα εγθαηαζηαζεί αληηνιηζζεηηθό δάπεδν.
11. Σα πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πζηήκαηνο λα είλαη
θηιηθά ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη λα πιεξνύλ ηηο εγρώξηεο θαη επξσπατθέο νδεγίεο
πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ηνπ ρεηξηζηώλ. Μα θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία.
12. Μα δηαζέηεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηα δύν πξνεγνύκελα δηακεξίζκαηα από
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αλεμάξηεηεο αλνηγόκελεο κεηαιιηθέο πόξηεο ρσξίο παξάζπξα.
13. Μα εγθαηαζηαζνύλ δύν πηπζζόκελα ζθαινπάηηα ηα νπνία λα απνθαιύπηνληαη κε ην
άλνηγκα ηεο πόξηαο ζε θάζε δηακέξηζκα.
14. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνηαζεί ππεξθαηαζθεπή λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα κελ
θαλεξώλεη ηελ απνζηνιή ηνπ νύηε ηνλ εμνπιηζκό ηνλ νπνίν δηαζέηεη.
15. ηελ πεξίπησζε ππεξθαηαζθεπήο απηή λα θαηαζθεπαζηεί από αλνμείδσηε ιακαξίλα,
λα εγθαηαζηαζεί ερνκόλσζε θαη ζεξκνκόλσζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηεο, λα είλαη
αλζεθηηθή, ζηηβαξή θαη λα απνηειείηαη από εληαία κεηαιιηθή θαηαζθεπή.
16. Οη κπαηαξηέο ηνπ UPS λα εγθαηαζηαζνύλ κέζα ζε αλνμείδσηα κεηαιιηθά θνπηηά ζην
πάησκα ηνπ νρήκαηνο.

5. ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΝΟΝΗ
1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε κε άξηηα
νξγαλσκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. Μα θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία.
2. Ο πξνκεζεπηήο λα παξέρεη αληαιιαθηηθά θαη παξειθόκελα, γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
έηε από ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ “πζηήκαηνο”. Ωο “ύζηεκα” λνείηαη
νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή, ειεθηξηθή, κεραληθή ζπζθεπή, παξειθόκελν απηώλ θαη ηα
ινγηζκηθά πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην όρεκα. Επηπξόζζεηα, ζην ύζηεκα
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπ νρήκαηνο.
3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξάζρεη νπνηνδήπνηε αληαιιαθηηθό ή παξειθόκελν
ηνπ πζηήκαηνο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο αληαιιαθηηθώλ εάλ ηνύην
δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία (κέγηζηνο ρξόλνο 30 εκέξεο), κε ινγηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ
ηηκώλ (θαηά ηα θξαηνύληα ζηελ Ειιεληθή αγνξά).
4. ε πεξίπησζε κε δηαζέζεσο από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δεηεζέλησλ από ηελ Τπεξεζία
αληαιιαθηηθώλ ζε 30 εκέξεο από ηελ πξώηε δήηεζή ηνπο, ν πξνκεζεπηήο ζα ππόθεηηαη
ζε αλάινγε (ζύκθσλα κε ηηο ζπλαιιαγέο) πνηληθή ξήηξα θαη ην νιηθό πνζό ηεο ηηκήο
ησλ αληαιιαθηηθώλ απηώλ ζα εθπίπηεη ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, κέρξη ηεο αλεπξέζεώο ηνπο.
Επίζεο ν θνξέαο ζα θηλεί δηαδηθαζίεο απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα θαλεί
αζπλεπήο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο ζπκβάζεσο, από ηηο κειινληηθέο πξνκήζεηεο ηνπ
Δεκνζίνπ.
5. O ρξόλνο αληαπόθξηζεο γηα παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο - ζπληήξεζεο - επηζθεπήο λα
είλαη εληόο εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηεο εηδνπνηήζεσο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο.
6. Ο πξνκεζεπηήο, ππνρξενύηαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο εηδνπνηήζεσο εθ κέξνπο
ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηνπ πζηήκαηνο.
7. Ο πξνκεζεπηήο, λα παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δύν (2) εηώλ από ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ πζηήκαηνο από ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ
πξνκεζεπηή λα αληηθαζηζηά ηα θζεηξόκελα εμαξηήκαηα ή κέξε, ιόγσ θαθήο
θαηαζθεπήο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Δεκνζίνπ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο
ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο ηεο Τπεξεζίαο.
Λεηά ηελ ηξίηε επηζθεπή, εάλ εκθαληζζεί ε ίδηα βιάβε εληόο ελόο (1) έηνπο από ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ε ζπζθεπή ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ
ππνρξέσζε ηεο αληηθαηαζηάζεώο ηεο κε άιιε θαηλνύξγηα. Ωο βιάβεο γηα ηηο νπνίεο
ηζρύεη ε παξαπάλσ δέζκεπζε, δελ λννύληαη εθείλεο πνπ νθείινληαη ζηνλ θαθό ρεηξηζκό
ηεο ζπζθεπήο.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα ηελ αληηθαηαζηήζεη, ηόηε ν πξνκεζεπηήο
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ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζην Αξρεγείν Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο
ζπζθεπήο θαη ησλ παξειθόκελσλ ηεο.
Εάλ δηαπηζησζεί ε ίδηα βιάβε ππνηξνπηάδνπζα ζε πνζνζηό 30% ησλ ζπζθεπώλ, εληόο
ελόο (1) έηνπο από ηελ έλαξμε ηεο εγγύεζεο, νιόθιεξε ε ζπκβαηηθή πνζόηεηα ησλ
ζπζθεπώλ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, κε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ζην
Αξρεγείν Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ηελ νιηθή ζπκβαηηθή αμία ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ
παξειθόκελσλ ηνπο.
Γηα ηε κέρξη ηόηε πηζαλή ρξήζε ηνπ πιηθνύ πνπ επηζηξέθεηαη ζύκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ δηαδηθαζία, δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαλέλα απνιύησο ηίκεκα.
8. Υξόλνο παξάδνζεο: Εληόο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.

6. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΩΛ ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
1. Οη πξνζθνξέο απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη από θύιιν ζπκκόξθσζεο ζηελ Ειιεληθή
Γιώζζα ην νπνίν λα αθνινπζεί ππνρξεσηηθά ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε. ε θάζε
παξάγξαθν ή ππνπαξάγξαθν λα γξάθεηαη ε ιέμε ΄΄ΤΛΦΩΜΩ΄΄ εθόζνλ
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο θαη θαιύπηεη ηα δεηνύκελα ζηνηρεία θαη
γλσξίζκαηα. Εάλ ην είδνο εθηξέπεηαη ηόηε πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε
εθηξνπή ή αζπκθσλία γηα λα ζρεκαηίδεηαη κε ζαθήλεηα ε γλώκε, γηα ηελ πεξαηηέξσ
εθηίκεζε.
2. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα επίζεκα ηερληθά εγρεηξίδηα (Technical
Manuals) ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα όιν ην ύζηεκα. Οη πξνζθνξέο πνπ δελ ζα
θαηαηεζνύλ ηα πξναλαθεξζέληα ζα απνξξίπηνληαη.
Τιηθό πνπ πξνζθέξεηαη κε απιή αλαθνξά ρσξίο πεξηγξαθή θαη δελ ζπλνδεύεηαη από ηα
παξαπάλσ δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη ζην ζύλνιν
ηεο.
3. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη από ηηο παξνύζεο
πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πξνθύπηνπλ μεθάζαξα από ην ηερληθό εγρεηξίδην ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ην νπνίν απαξαηηήησο λα ζπλππνβάιιεηαη καδί κε ηε ηερληθή
πξνζθνξά.
4. ηε πξνζθνξά, γηα θάζε ηερληθή απάληεζε πνπ ζα δίδεηαη, λα αλαθέξεηαη ε
παξάγξαθνο θαη ε ζειίδα ηνπ ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη επίζεο απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ε κάξθα, ην
κνληέιν, ν ηύπνο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ζπζθεπώλ θαη ησλ παξειθόκελσλ ηνπο.
5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθά
ζρέδηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηακόξθσζε ηνπ νρήκαηνο, ηα ζεκεία θαη ν ηξόπνο πνπ ζα
εγθαηαζηαζεί ν εμνπιηζκόο, ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζπζθεπώλ θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ
ρεηξηζηώλ. Επίζεο λα παξαζρεζεί πξνθαηαξηηθόο Αλαιπηηθόο ρεδηαζκόο πζηήκαηνο ν
νπνίνο λα είλαη πιήξεο, ζαθήο θαη θαηαλνεηόο.
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ κειέηε γηα ηελ
ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ πζηήκαηνο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
πξνηαζεί ην κνληέιν UPS θαη ε γελλήηξηα πεηξειαίνπ ζην ειεθηξνπαξάγσγν δεύγνο.
Γηα ην ζθνπό απηό λα παξαζρεζνύλ αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί γηα ηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο αλά ζπζθεπή θαη νη παξαδνρέο ή άιινη παξάγνληεο πνπ ειήθζεζαλ ππόςε.
7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ κειέηε γηα ην
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ζπλνιηθό βάξνο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνύ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
πξνηαζεί ην κνληέιν ηνπ νρήκαηνο θαη ε πηζαλή ππεξθαηαζθεπή. Γηα ην ζθνπό απηό λα
παξαζρεζνύλ αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί γηα ην βάξνο πνπ πξνθύπηεη αλά ζπζθεπή θαη ηελ
θαηαλνκή θνξηίσλ αλά άμνλα. Μα παξαζρεζνύλ αλαιπηηθά ζρέδηα γηα ηηο δηαζηάζεηο
ηνπ νρήκαηνο, ηηο δηαζηάζεηο ηεο πηζαλήο ππεξθαηαζθεπήο (εθόζνλ ππάξρεη), ηηο
απνζηάζεηο από ην έδαθνο, ηηο δηαζηάζεηο ησλ σθέιηκσλ ρώξσλ θαη ηελ έγθξηζε
ηύπνπ.
8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη εληόο δέθα (10) εκεξώλ κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ηνλ Αλαιπηηθό ρεδηαζκό ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ ηειηθή
δηακόξθσζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ δηάηαμε όισλ ησλ ζπζθεπώλ.
9. Ο πξνκεζεπηήο, εθόζνλ δηαζέηεη, λα παξαδώζεη ιίζηα αλαθνξώλ κε παξόκνηα ή
αληίζηνηρα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ή πινπνίεζε εμνινθιήξνπ.
10. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη έγθπξν πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο ISO από εγθεθξηκέλν νξγαληζκό πηζηνπνίεζεο.
11. Ιαηά ηελ παξαιαβή ζα δηελεξγεζνύλ νη παξαθάησ έιεγρνη :
 Λαθξνζθνπηθόο έιεγρνο πξνο δηαπίζησζε ηπρόλ παξακνξθώζεσλ, θαθώζεσλ ηνπ
επηκειεκέλνπ ηεο θαηαζθεπήο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο, ηεο
πιεξόηεηαο ησλ ηερληθώλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαζώο θαη ηεο πιεξόηεηαο από
πιεπξάο εμαξηεκάησλ θαη ηνπ θαηλνπξγνύο ηνπ πιηθνύ.
 Κεηηνπξγηθόο έιεγρνο, πξνο δηαπίζησζε ηνπ θαλνληθνύ ηεο ιεηηνπξγίαο.
Σα ηπρόλ έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ
βαξύλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή.
12. Σν ύζηεκα ζα παξαδνζεί από ηνλ πξνκεζεπηή ζε ιεηηνπξγία ελώπηνλ εηδηθήο
επηηξνπήο παξαιαβήο, πξνο ηελ νπνία θαη ζα επηδεηρζνύλ όιεο νη επηδόζεηο κε θάζε
δπλαηή ιεπηνκέξεηα θαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο
13. Η Τπεξεζία ζα δερζεί θαη πξνζθνξέο κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο από ηηο δεηνύκελεο
ζηελ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή ηηο νπνίεο ζα θξίλεη ηερληθννηθνλνκηθά
14. Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη.
15. Οη ζπζθεπέο, λα παξαδνζνύλ κε δύν (2) ηερληθά έληππα (SERVICE MANUAL) ζηελ
Δ/λζε Δηαρ/ζεο Τιηθνύ/ Σκήκα 5ν (Ακπγδαιέδα- Αηηηθήο). Επίζεο θαηά ηελ παξάδνζε,
θάζε ζπζθεπή λα ζπλνδεύεηαη από :
 Πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη, πιεξεί όια ηα ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο θαη
 Αλαιπηηθό ηερληθό εγρεηξίδην θαη θπιιάδην νδεγηώλ ρξήζεο ζηελ Ειιεληθή γιώζζα.
16. Σα ππό πξνκήζεηα πζηήκαηα θαη ηα επηκέξνπο είδε πνπ ηα απαξηίδνπλ ζα παξαδνζνύλ
κε όια ηα παξειθόκελά ηα νπνία απαηηνύληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
17. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα εθπαηδεύζεη ζηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
ζπζθεπώλ, αδαπάλσο γηα ην Ειιεληθό Δεκόζην, δέθα (10) άηνκα ηεο Τπεξεζίαο γηα δύν
(2) εβδνκάδεο θαζώο επίζεο θαη ηέζζεξηο (4) ηερληθνύο γηα αληίζηνηρν ρξνληθό
δηάζηεκα.
18. Ωο θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ηζρύζεη ε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά
ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα.
19. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά
αθηηλνπξνζηαζίαο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Σα
πηζηνπνηεηηθά θαη νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από ηνλ αξκόδην
εγρώξην θνξέα, ν νπνίνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθώλ
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ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ.
20. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά λα θαηαηεζνύλ ζηελ Τπεξεζία ην αξγόηεξν κέρξη ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πζηεκάησλ. Η κε θαηάζεζε ησλ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθώλ
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο, ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηνπ πζηήκαηνο ζην
ζύλνιν ηνπ.

H EΠΘΣΡΟΠΗ

Αζήλα,

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
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ΓΝ (2) ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΡΞΝ VAN ΚΔ ΚΔΡΑΦΔΟΝΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑ
ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ X-RAY.

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΘΟΗΡΖΟΗΑ
Α΄ ΝΚΑΓΑ
ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΤΣΗΛΑΣΟ.
ΠΑΡ 3.3
ΠΑΡ 3.4
ΠΑΡ 3.5
ΠΑΡ 3.10
ΠΑΡ 3.11
ΠΑΡ 3.14
ΠΑΡ 3.15
ΠΑΡ 3.16
ΠΑΡ 3.18
ΠΑΡ 3.19
ΠΑΡ 3.23
ΠΑΡ 3.24
ΠΑΡ 3.25
ΠΑΡ 3.27
ΤΣΗΛΑ ΑΠΕΘΙΟΜΘΗ ΛΕ ΑΙΣΘΜΕ Υ.
ΠΑΡ Α.3
ΠΑΡ Α.10
ΠΑΡ Α.11
ΠΑΡ Α.12
ΠΑΡ Α.13
ΠΑΡ Α.23
ΠΑΡ Α.30
ΠΑΡ Α.31
ΠΑΡ Α.32
ΠΑΡ Α.33
ΠΑΡ Α.34
ΠΑΡ Α.35
ΠΑΡ Α.36
ΠΑΡ Α.37
ΠΑΡ Α.38
ΠΑΡ Α.41
ΠΑΡ Α.47
ΠΑΡ Α.53
ΔΘΑΛΟΡΦΩΗ ΟΥΗΛΑΣΟ.
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ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ
ΒΑΟΡΖΡΑΠ

2%
3%
2%
2%
4%
2%
3%
2%
2%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
4%
3%
2%
2%
2%
3%
1%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
5%
4%
2%
2%

1
2

1
2
3
4
5
1

ΠΑΡ Θ.11
ΠΑΡ Θ.14
ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ Α' ΝΚΑΓΑΠ
Β΄ ΝΚΑΓΑ
ΚΟΘΠΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΙΑΘ ΟΡΟΘ
ΠΑΡ 5.1
ΠΑΡ 5.2
ΠΑΡ 5.5
ΠΑΡ 5.7
ΠΑΡ 5.8
ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΤΛΕΣΕΥΟΜΣΩΜ ΣΟ ΔΘΑΓΩΜΘΛΟ
ΠΑΡ 6.17
ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ Β' ΝΚΑΓΑΠ
ΠΛΝΙΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ

2%
3%
80%

1%
2%
5%
5%
5%
2%
20%
100%

H EΠΘΣΡΟΠΗ
Αζήλα,
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