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ΠΡΟΣ :   KAΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

          ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

       Τηλεφ. 2108705013-10 

         Fax  2106445633  
ΚΟΙΝ :   ΑΤΑ/Γ3     e – mail yppa@haf.gr 
    ΥΠ/ΠΑ     Φ.831/2038 

          Σ.611 

Αθήνα, 27 Απρ 21 
 

        

ΘΕΜΑ :  Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων 

[Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού - Μηχανημάτων 
Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής 
Εκσκαφέας)] 

 
 
 1.   Κατόπιν παροχής οδηγιών από την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΤΑ/Γ3), σας 
πληροφορούμε τα ακόλουθα επί υποβληθέντων ερωτημάτων υποψηφίων 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θέματος : 
 
 Ερώτημα 1ο : Γίνεται αποδεκτό στον διαγωνισμό σας μηχάνημα με “Ύψος 
συνεπτυγμένου ιστού : 3.080mm”? (αφορά συστημικό αριθμό 107126 – 
Περονοφόρα Πετρελαιοκίνητα). 
 
 Απάντηση : Τα ύψη που αναγράφονται  στον πίνακα ΙΙ της ΠΕΔ-Α-
00125/7-9-15 που είναι < 2900mm και > 4000mm αντίστοιχα, έχουν καθοριστεί 
προκειμένου τα υπό προμήθεια οχήματα να καλύπτουν τις επιχειρησιακές 
απαιτήσεις της ΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του προσωπικού και των 
μέσων κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης των μεταγωγικών ΑΦ και ως εκ 
τούτου δεν δύναται να γίνει αποδεκτό μηχάνημα με τα ανωτέρω υπό διευκρίνιση 
όρια διαστάσεων. 
 
 
 Ερώτημα 2ο : Γίνεται αποδεκτό στον διαγωνισμό σας μηχάνημα με 
“Μέγιστη ανύψωση περόνης (εμφόρτου) : 3.930mm”? (αφορά συστημικό αριθμό 
107126 - Περονοφόρα Πετρελαιοκίνητα). 
 
 Απάντηση : Τα ύψη που αναγράφονται  στον πίνακα ΙΙ της ΠΕΔ-Α-
00125/7-9-15 που είναι < 2900mm και > 4000mm αντίστοιχα, έχουν καθοριστεί 
προκειμένου τα υπό προμήθεια οχήματα να καλύπτουν τις επιχειρησιακές 
απαιτήσεις της ΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του προσωπικού και των 
μέσων κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης των μεταγωγικών ΑΦ και ως εκ 
τούτου δεν δύναται να γίνει αποδεκτό μηχάνημα με τα ανωτέρω υπό διευκρίνιση 
όρια διαστάσεων. 
 
 
 Ερώτημα 3ο : Γίνεται αποδεκτό στον διαγωνισμό σας μηχάνημα με “Ισχύς 
κινητήρα : 54,4KW”? (αφορά συστημικό αριθμό 107126 - Περονοφόρα 
Πετρελαιοκίνητα). 
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 Απάντηση : Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα τεχνικοοικονομικά δεδομένα της 
αγοράς, αν και η ΠΕΔ-Α-00125/7-9-15 προβλέπει ισχύ κινητήρα >60 KW, γίνονται 
αποδεκτά και οχήματα με ισχύ κινητήρα με απόκλιση έως 10% από την ελάχιστη 
τιμή (54KW) . 
 
 
 Ερώτημα 4ο : Γίνεται αποδεκτό στον διαγωνισμό σας μηχάνημα με 
“χρωματισμό κίτρινο - μαύρο”? (αφορά συστημικούς αριθμούς 107126 και 107127 
- Περονοφόρα Πετρελαιοκίνητα - Ηλεκτροκίνητα). 
 
 Απάντηση : Ο χρωματισμός των οχημάτων της ΠΑ προβλέπεται από την 
ΠαΔ 6-30/2018/ΓΕΑ, προκειμένου να επιτυγχάνεται τόσο η παραλλαγή αυτών όσο 
και η ομοιομορφία του στόλου της και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτά 
οχήματα με τον ανωτέρω χρωματισμό.  
 
 
 
 Ερώτημα 5ο : Στη σελίδα 2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο ελάχιστος 
χρόνος παράδοσης για τα περονοφόρα είναι οι 4 μήνες. Αυτή την στιγμή ο χρόνος 
παράδοσης των περονοφόρων της εταιρείας που αντιπροσωπεύουμε είναι οι 6 
μήνες. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν ο χρόνος παράδοσης των 6 μηνών είναι 
αποδεκτός ή αποτελεί λόγο απόρριψης (αφορά συστημικούς αριθμούς 107126 και 
107127 - Περονοφόρα Πετρελαιοκίνητα - Ηλεκτροκίνητα). 
 
 Απάντηση : Η επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης κατά 2 μήνες, από τον 
προκαθορισμένο  των 4 μηνών στη σελίδα 2 της διακήρυξης, γίνεται αποδεκτή.  

 
 
 Ερώτημα 6ο : H εταιρεία που αντιπροσωπεύουμε, δεν είναι σε θέση να 
προσφέρει ένα πιστοποιητικό, ή ισοδύναμο έγγραφο, που θα εγγυάται την 
αναμενόμενη προστασία διάρκειας ζωής για την βαφή. Καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής της για την παροχή του 
καλύτερου δυνατού φινιρίσματος κατά τη βαφή για την προστασία του 
περονοφόρου από την περιβαλλοντική έκθεση, αλλά υπάρχουν πολλές 
περιστάσεις εκτός του ελέγχου του OEM που μπορούν να επηρεάσουν αυτό. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι καμία ποσότητα προστασίας δεν μπορεί να αντισταθμίσει 
την έλλειψη κατάλληλης συντήρησης. Τα οχήματα που εκτίθενται σε διαβρωτικές 
εφαρμογές θα πρέπει να υπόκεινται σε καθημερινές εκπλύσεις και τα διαστήματα 
λειτουργίας να ευθυγραμμίζονται με την επιταχυνόμενη φθορά που βιώνεται σε 
αυτές τις εφαρμογές. Μπορούμε να επισυνάψουμε πληροφορίες που σχετίζονται 
με το σύστημα βαφής που λειτουργεί στο εργοστάσιο στο ………….….., το οποίο 
περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε 
αυτό. Είναι αποδεκτό ή αποτελεί λόγο απόρριψης; (αφορά συστημικούς αριθμούς 
107126 και 107127 - Περονοφόρα Πετρελαιοκίνητα - Ηλεκτροκίνητα). 
 

 Απάντηση :   Γίνονται αποδεκτά οχήματα, για τα οποία ο προμηθευτής θα 
υποβάλλει βεβαίωση εφαρμογής αντισκωριακής προστασίας κατά τη διάρκεια της 
χρώσης του οχήματος στο στάδιο της κατασκευής/παραγωγής του. Η 
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οποιαδήποτε παροχή εγγύησης σε έτη, θα αξιολογείται ως βαθμολογούμενο 
κριτήριο και ο οικονομικός φορέας θα λαμβάνει επιπλέον βαθμολόγηση. 
 
 
 Ερώτημα 7ο : Σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρεία μας, με το μοντέλο που 
ταιριάζει στις προδιαγραφές σας, δεν μπορεί να εκπληρώσει τα τεστ δοκιμών και 
θα πρέπει να προσφέρει άλλο μοντέλο, το οποίο είναι πιο ακριβό και διαφορετικών 
επιμέρους χαρακτηριστικών. (αφορά συστημικό αριθμό 107128 - Σάρωθρο) 
 

 Απάντηση : Γίνονται αποδεκτά τα οχήματα, για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας θα βεβαιώνει ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΠΕΔ-Α-00197/10-6-16 ως 
ακολούθως: 

 
    α. Παρ. 4.6.7.1 (αναρρόφηση άμμου και χαλικιού): Απαιτείται 

πλήρης επίτευξη του στόχου. 
 
    β. Παρ. 4.6.7.2 (αναρρόφηση διάφορων υλικών): Απαιτείται η 

ικανότητα σάρωσης του είδους των υλικών του Πίνακα Ι της εν λόγω παραγράφου. 
Η διαδικασία της δοκιμής με το ποσοστό επιτυχίας που προβλέπει η οικεία ΠΕΔ 
κρίνεται επιθυμητή και όχι απαιτητή. 
 
 
 Ερώτημα 8ο : Σχετικά με την παρ. «4.6.8.1 Κινητήρας Σαρώθρου : Για την 
κίνηση και λειτουργία του συστήματος σάρωσης θα υπάρχει δεύτερος κινητήρας 
πετρελαιοκίνητος, προδιαγραφής EURO 5-6 ή νεότερης, υδρόψυκτος ή 
αερόψυκτος κατάλληλης ισχύος (ώστε να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις λειτουργίας 
του σαρώθρου). Ο κινητήρας θα έχει ίδια τάση ηλεκτρικού συστήματος με τον κύριο 
κινητήρα του οχήματος. Στην προσφορά να αναφέρονται υποχρεωτικά όλα τα 
στοιχεία όπως § 4.6.1.» 
 
 Το προτεινόμενο από εμάς όχημα λειτουργεί με σύστημα σάρωσης μέσω 
υδροστατικής κίνησης με τη χρήση ενός κινητήρα. Τα πλεονεκτήματα αυτού του 
συστήματος είναι αρχικώς η οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου και το κόστος 
συντήρησης, με επίσης χαμηλότερο κόστος αγοράς οχήματος, αλλά και 
περιβαλλοντικά, καθώς εκπέμπεται συνολικά χαμηλότερη στάθμη θορύβου. 
(αφορά συστημικό αριθμό 107128 -  Σάρωθρο) 
 
 Απάντηση : Σε συνάφεια και με τα διαλαμβανόμενα στην απάντηση του 7ου 
ερωτήματος, γίνονται αποδεκτά οχήματα, τα οποία επιτυγχάνουν τις απαιτήσεις 
των παραγράφων 4.6.7, 4.6.7.1 και 4.6.7.2 της ΠΕΔ-Α-00197/10-6-16, με τη 
χρήση ενός κινητήρα τόσο για την κίνησή τους όσο και για το σύστημα σάρωσης 
της υπερκατασκευής. 

 
 
 Ερώτημα 9ο : Σχετικά με την παρ. «4.6.8.6 Διατάξεις ασφαλείας : Κατά την 
εκδίπλωση των πλευρικών ψηκτρών να εκτείνονται από ένας βραχίονας δεξιά και 
αριστερά του μπροστινού μέρους του θαλάμου οδήγησης με προειδοποιητικά φώτα 
στην άκρη τους. Οι βραχίονες αυτοί θα εκτείνονται αυτόματα με την ενεργοποίηση 
της κάθε βούρτσας με αντίστοιχο πνευματικό ή υδραυλικό σύστημα.» 
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 Το προτεινόμενο από εμάς όχημα έχει τοποθετημένες τις ψήκτρες μεταξύ 
των αξόνων και όχι μπροστά από τον θάλαμο οδήγησης, μειώνοντας το συνολικό 
μήκος του, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στο όχημα. 
 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα παραπάνω δύο (2) εναλλακτά 
συστήματα δύναται να προστεθούν ως συμπληρωματικά στην Διακήρυξη από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό (αφορά συστημικό 
αριθμό 107128 -  Σάρωθρο). 
 
 Απάντηση : Γίνονται αποδεκτά οχήματα, στα οποία η σχετική διάταξη 
ασφαλείας (προειδοποιητικά φώτα) είναι τοποθετημένη μόνο επί των εκτεινόμενων 
πλευρικών ψηκτρών.  
 
 
 Ερώτημα 10ο : Για τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 της διακήρυξης θα 
ληφθεί υπόψη η παράγραφος 4.9.1 της ΠΕΔ-Α-00125 που αφορά την 
εκπαίδευση? Διότι δεν αντιστοιχούν οι απαιτήσεις του άρθρου της διακήρυξης με 
την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ. (αφορά συστημικό αριθμό 107126 – 
Περονοφόρα Πετρελαιοκίνητα). 
 
 Απάντηση :  α. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης που περιγράφονται στη 
παράγραφο 4.9.1.1 της ΠΕΔ-Α-00125/7-9-15,έχουν τροποποιηθεί/συμπληρωθεί 
λεπτομερέστερα με ειδικούς όρους (πχ ως προς τον αριθμό του προσωπικού που 
θα συμμετάσχει, κλπ) και έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 8 του Παραρτήματος «Β»  
της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
      β.  Οι λοιπές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 4.9.1.2, 3, 4 και 5 της ανωτέρω 
ΠΕΔ (πχ υποχρέωση υποβολής αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης μαζί με 
την προσφορά, υποχρεώσεις αναδόχου στη περίπτωση που αυτός δεν διαθέτει 
κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, δυνατότητα τροποποίησης προγράμματος 
εκπαίδευσης, κτλ) ισχύουν ως έχουν και  συμπληρώνουν τις υποχρεώσεις του 
άρθρου 8 των ειδικών όρων του Παραρτήματος «Β» της διακήρυξης. 
 

 2.    Επιπρόσθετα και κατόπιν μελέτης των υποβληθέντων ερωτημάτων επί 
των τεχνικών χαρακτηριστικών των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, 
επέρχεται τροποποίηση των αποδεκτών ορίων επιδόσεων- όρων της 
διακήρυξης που αφορούν στις κάτωθι ΠΕΔ, προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες της Υπηρεσίας, σε συνάφεια με το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνικό 
περιβάλλον και την υφιστάμενη αγορά, ως κατωτέρω: 

 
  α. Για την ΠΕΔ-Α-00125/9-7-15 «Ανυψωτικά οχήματα περονοφόρα 
πετρελαιοκίνητα ανυψωτικής ικανότητας 1500, 2500, 4000, 5000 & 7000 kgr», 
σελίδα 7, παράγραφος 4.2.1 πίνακας ΙΙ στήλη οχημάτων με ανυψωτική ικανότητα 
5000 kg. 
 

   (1)  Α/Α 5, «Μέγιστη ταχύτητα εμφόρτου οχήματος κλίσεως 0% 
(km/h)» (μη βαθμολογούμενο κριτήριο). Είναι αποδεκτή η απόκλιση έως 15% 
από την ελάχιστη τιμή.  
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   (2)  Α/Α 9, «Ταχύτητα καθόδου περονών εμφόρτων (m/s) 
άφορτων» (μη βαθμολογούμενο κριτήριο). Είναι αποδεκτή η απόκλιση έως 15% 
από την ελάχιστη τιμή. 
 
   (3)  Α/Α 16, «Ισχύς κινητήρα» (μη βαθμολογούμενο κριτήριο). 
Είναι αποδεκτή η απόκλιση έως 10% από την ελάχιστη τιμή. 
   
   (4)  Α/Α 17, «Βάρος οχήματος (άφορτου)» (μη βαθμολογούμενο 
κριτήριο). Είναι αποδεκτή η απόκλιση έως 5% στο μέγιστο καθορισθέν βάρος. 
  
 Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους διευκόλυνσης, επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα «Α» ο Πίνακας ΙΙ των τεχνικών χαρακτηριστικών της παραγράφου 
4.2.1 της σελίδας 7 της ΠΕΔ-Α-00125/9-7-15, επικαιροποιημένος με τα νέα όρια, 
καθώς και ο Πίνακας με την κατάσταση βαθμολογίας της παραγράφου 8.3 της 
σελίδας 25 της ανωτέρω ΠΕΔ, εμπλουτισμένος με τις οδηγίες βαθμολόγησης της 
τεχνικής προσφοράς, ως Παράρτημα «Β». 

 
  β. Για την ΠΕΔ-Α-00167/15-4-16 «Ανυψωτικά περονοφόρα οχήματα 

ηλεκτροκίνητα ανυψωτικής ικανότητας 2000 Kgr»:  
 

   (1)  Σελίδα 6 της παραγράφου 4.2.1 (πίνακας τεχνικών 
χαρακτηριστικών) :  

    (α) Α/Α 12, «Ισχύς ηλεκτροκινητήρων πορείας (Kw), S2 
60min, κατά ΕΝ 60034-1» (μη βαθμολογούμενο κριτήριο). Είναι αποδεκτά 
οχήματα και με ένα (1) ηλεκτροκινητήρα πορείας > 10 ΚW . 
 
    (β) Α/Α 14, «Τάση /χωρητικότητα συσσωρευτών (V/Ah)» η 
τρέχουσα τιμή των > 48 ή 80/550 (βαθμολογούμενο κριτήριο) να αντικατασταθεί 
με την τιμή: > 48/500 ή 80/420.  
 
 Ως αποτέλεσμα, επέρχεται τροποποίηση του Πίνακα «Κριτήρια 
Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς» (σελ.18 ανωτέρω ΠΕΔ) της στήλης «Οδηγίες 
Βαθμολόγησης» του αντικειμένου με αριθμό 14, ως εξής: 100 βαθμοί: =48/500 ή 
80/420, 110 βαθμοί: > 48/520 ή 80/440, 120 βαθμοί: > 48/550 ή 80/460. 
 
    (2)  Σελίδα 18 της ανωτέρω ΠΕΔ (Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής 
Προσφοράς):  
 
  Γίνονται αποδεκτά τα οχήματα, για τα οποία ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας θα υποβάλλει βεβαίωση εφαρμογής αντισκωριακής προστασίας κατά τη 
διάρκεια της χρώσης του οχήματος στο στάδιο της κατασκευής/παραγωγής του. Η 
οποιαδήποτε παροχή εγγύησης σε έτη, θα αξιολογείται ως βαθμολογούμενο 
κριτήριο και ο οικονομικός φορέας θα λαμβάνει επιπλέον βαθμολόγηση. 
 
 Ως αποτέλεσμα, επέρχεται τροποποίηση του Πίνακα ως προς τη στήλη 
«Οδηγίες Βαθμολόγησης» του αντικειμένου παρ. 7.4.3, ως εξής: 100 βαθμοί: = 
Βεβαίωση αντιδιαβρωτικής προστασίας, επιπλέον βαθμολόγηση σε 
προσφερόμενα έτη εγγύησης. 
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 3. Ευελπιστώντας στη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θέματος, ενώ 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 
 

    
    Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

        Ακριβές Αντίγραφο                                    Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

  
        Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  

                                  ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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                ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

                  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

        Αθήνα, 27 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ Φ.831/2038/Σ.611 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) 

 
 

A/A TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1500 kg 2500 kg 4000 kg 5000 kg 7000 kg 

1. Ανυψωτική ικανότητα 1500 kg 2500 kg 4000 kg 5000 kg 7000 kg 

2. Απόσταση Κέντρου Βάρους (Κ.Β.) από 
βάση περόνης 

500 mm. 500 mm. 600 mm. 600 mm. 600 mm. 

3. Ύψος ιστού συνεπτυγμένου (mm) ≤ 2600  ≤ 2600  ≤ 2700  ≤ 2900  ≤ 3100  

4. Μεγίστη ανύψωση περόνης (εμφόρτου) 
(mm) 

≥ 4000  ≥ 4000  ≥ 4000  ≥ 4000  ≥ 4000  

4α. Ελευθέρα ανύψωση περονών(mm) ≥ 70  ≥ 100  ≥ 100  ≥ 100  ≥ 200  

5. Μεγίστη ταχύτητα εμφόρτου οχήματος 
κλίσεως 0% (Km/h) 

≥ 19 ≥ 19 ≥ 18 ≥ 17,85 ≥ 22 

6. Μεγίστη κλίση αναρρίχησης εμφόρτου 
οχήματος 

≥ 38% ≥ 29% ≥ 20% ≥ 25% ≥ 24% 

7. Μεγίστη έλξη αγκίστρου ρυμουλκήσεως 
εμφόρτου οχήματος 

>14000 Ν >17000 Ν >18000 Ν >25000 Ν >50000 Ν 

8. Ταχύτητα ανύψωσης περονών 
- εμφόρτων (m/s) 
- άφορτων 

 
≥ 0,60 
≥ 0,65 

 
≥ 0,64 
≥ 0,67 

 
≥ 0,50 
≥ 0,50 

 
≥ 0,42 
≥ 0,44 

 
≥ 0,44 
≥ 0,47 

9. Ταχύτητα καθόδου περονών 
- εμφόρτων (m/s) 
- άφορτων 

 
≥ 0,52 
≥ 0,50 

 
≥ 0,50 
≥ 0,50 

 
≥ 0,50 
≥ 0,50 

 
≥ 0,42 
≥ 0,42 

 
≥ 0,55 
≥ 0,55 
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10. Κλίση ιστού  - εμπρός 
                      - πίσω 

≥ 6º 
≥ 10º 

≥ 6º 
≥ 10º 

≥ 6º 
≥ 10º 

≥ 6º 
≥ 10º 

≥ 6º 
≥ 12º 

11.  Μήκος περόνης (mm) ≥ 1050  ≥ 1050  ≥ 1200  ≥ 1200  ≥1200  

12. Πλάτος περόνης (mm ≥ 100  ≥ 100  ≥ 100  ≥ 100  ≥ 100  

13. Πάχος περόνης (mm ≥ 35 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 60 

14. Μέγιστο μήκος οχήματος χωρίς περόνες 
(mm) 

 
< 2300 

 
< 2600 

 
< 3150 

 
< 3350 

 
< 3700 

15. Εξωτερική ακτίνα στροφής (mm) < 2000 < 2300 < 2800 < 3000 < 3400 

16. Ισχύς κινητήρα  > 34 KW > 42 KW > 60 KW > 54 KW > 70 KW 

17. Βάρος οχήματος (άφορτου) < 2600 Kg < 3800 Kg < 6200 Kg < 7560 Kg < 9500 Kg 

 
 

        

               
          Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

        Ακριβές Αντίγραφο                                    Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

  
        Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  

                                  ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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        ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 Αθήνα, 27 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/2038/Σ.611 
 

            

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (8.3) 

           

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
ΑΠΑΡΑΒΑ
ΤΟΙ ΟΡΟΙ 

ΒΑΘΜΟ 
ΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   Δεν Βαθμολογείται (ΔΒ) 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   ΔΒ 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ   ΔΒ 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΝΑΙ 
 

 

4.1 Ορισμός ΝΑΙ   

4.2 Χαρακτηριστικά 
 Επιδόσεων 

ΝΑΙ 
 

 

4.2.1  15 
100 βαθμοί: = 5.000Kgr. 
120 βαθμοί: > 5.200Kgr 

4.2.2.1 αντικείμενο14  

5 

100 βαθμοί: Χωρίς αυτοδιαγνωστικό 
σύστημα βλαβών. 
120 βαθμοί: Με αυτοδιαγνωστικό 
σύστημα βλαβών. 

4.2.3 αντικείμενο 5  

3 

100 βαθμοί: Μέγιστες απαιτήσεις 
συντήρησης 
120 βαθμοί: Ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης  

4.2.3 αντικείμενο 6  

3 

100 βαθμοί: Χωρίς αυτοματισμούς 
και ευκολίες. 
120 βαθμοί: Με αυτοματισμούς και 
ευκολίες.  

4.2.3 αντικείμενο 7  

5 

100 βαθμοί: Τυπική κάλυψη σε 
χειριστήρια (7.1-7.7). 
120 βαθμοί: Υπέρ κάλυψη σε 
χειριστήρια. 

4.2.3 αντικείμενο 8  

6 

100 βαθμοί: Τυπική κάλυψη 
οργάνων/δεικτών (8.1-8.7). 
120 βαθμοί: Υπερκάλυψη σε 
πρόσθετα όργανα/δείκτες. 

4.2.4.1 αντικείμενο 1  

6 

100 βαθμοί: Σύστημα πέδησης 
σιαγώνων-τυμπάνων. 
120 βαθμοί: Σύστημα πέδησης 
δισκόφρενων. 

4.3 Συγκρότημα  
Πλαισίου Α/Ο 

ΝΑΙ 
 

 

4.3.1 αντικείμενο 2  3 
Απορρίπτεται η μη τεκμηρίωση των 
φορτίων αντοχής των δύο αξόνων . 

4.3.1 αντικείμενο 4  

2 

100 βαθμοί: Άνευ 
βαθμίδων/ερμαρίων. 
120 βαθμοί: Ύπαρξη 
βαθμίδων/ερμαρίων. 

4.3.6 αντικείμενο 2  
7 

100 βαθμοί: Με συσσωρευτή 
ανοιχτού τύπου. 
120 βαθμοί: Με συσσωρευτή 
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κλειστού τύπου. 

4.3.9 αντικείμενο 2  

4 

100 βαθμοί: Άνευ ρυθμιζόμενου 
καθίσματος καθ΄ ύψος.  
120 βαθμοί: Με ρυθμιζόμενο κάθισμα 
καθ΄ ύψος.  

4.4 Δυνατότητα  
Συντήρησης 

ΝΑΙ 
 

 

4.4. αντικείμενο 1  4 
100 βαθμοί: = 10 έτη. 

 

4.4 αντικείμενο 2  

3 

100 βαθμοί: Ελάχιστα διαστήματα 
συντήρησης. 
120 βαθμοί: Μέγιστα διαστήματα 
συντήρησης.  

4.5 Περιβάλλον ΝΑΙ   

4.6 Σχεδίαση και 
 Κατασκευή 

ΝΑΙ 
 

 

4.7 Παρελκόμενα ΝΑΙ   

4.7 αντικείμενο 2  

3 

100 βαθμοί: Ύπαρξη βασικών 
εργαλείων. 
120 βαθμοί: Υπερκάλυψη σε 
εργαλεία. 

4.8 Συσκευασία 
 Επισημάνσεις 

ΝΑΙ 
 

 

4.9 Υπηρεσίες  
Υποστήριξης 

ΝΑΙ 
 

 

4.9.3.1 αντικείμενο 1  

7 

100 βαθμοί: Χωρίς πρόσθετα 
παρελκόμενα.  
120 βαθμοί: Με πρόσθετα 
παρελκόμενα. 

4.9.3.1 αντικείμενο 2  

6 

100 βαθμοί: Χωρίς συστήματα 
ειδικών εξαρτήσεων (πχ διαφορετικά 
μήκη περονών).  
120 βαθμοί: Με συστήματα ειδικών 
εξαρτήσεων (πχ διαφορετικά μήκη 
περονών).  

4.9.3.2 αντικείμενο 1.  
5 

Απορρίπτεται η μη προσφορά μίας 
σειράς ειδικών εργαλείων (Special 
tools). 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΝΑΙ 
 

 

5.1 Έλεγχοι Παραλαβής ΝΑΙ   

6. ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 
 

 

6. αντικείμενο 1  7 
100 βαθμοί: = 1 έτος ή 2000 ώρες 
 

6. αντικείμενο 3  

2 

100 βαθμοί: = Βεβαίωση 
αντιδιαβρωτικής προστασίας 
Επιπλέον βαθμολόγηση σε 
προσφερόμενα έτη εγγύησης. 

6. αντικείμενο 4  2 
100 βαθμοί: = 10 έτη. 
120 βαθμοί: > 15 έτη. 

6. αντικείμενο 6  

2 

120 βαθμοί: Ύπαρξη 
εξουσιοδοτημένων συνεργείων 
γενικών επισκευών σε μεγάλα 
αστικά κέντρα. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΝΑΙ 
 

 

7.1 Γενικά ΝΑΙ   

7.2 Φύλλο Συμμόρφωσης ΝΑΙ   

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ    

8.1 Ορισμοί Συντμήσεις    
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Σύμβολα 

8.2 Απαράβατο και 
 Βαθμολογούμενοι Όροι 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100  

       
 

Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

     Ακριβές Αντίγραφο                               Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

  
     Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  

                                ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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