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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

στο τεύχος Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή της Αθήνας» 

και την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια: 

• «25 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων μήκους έως 6 μέτρων και ελάχιστης 
αυτονομίας 90 χλμ.» 

• «Παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά δύο 
οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 13.» 

 
Απαντήσεις στις παρατηρήσεις που τέθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης 

(ΚΩΔΙΚΟΣ: 22DIAB000024320) 

Εισαγωγή 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαντήσεις στις παρατηρήσεις των Φορέων 
που συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση που διενεργήθηκε από τις 15.04.2022 – 
13.05.2022 στο Τεύχος Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
«Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή της Αθήνας». Στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης κατατέθηκαν σχόλια από πέντε (5) οικονομικούς φορείς. 

Σημειώνεται ότι το τελικό Τεύχος της Διακήρυξης τελεί υπό την έγκριση του αρμόδιου οργάνου 
του Αναθέτοντα Φορέα. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις στις παρατηρήσεις, που εκτίθενται στο 
παρόν, ενδέχεται να τροποποιηθούν. 

Φορέας 1 - Χαράλαμπος Ζονώρος 

α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΗΣ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 
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Σχόλιο 1 Παρ. 2.1.1.1 Υποβολή 
Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Ευρωπαϊκής 
Έγκρισης Τύπου) του Λεωφορείου 
«O προμηθευτής το αργότερο έως 
την ημερομηνία παράδοσης των 
λεωφορείων θα πρέπει να 
καταθέσει, έγκριση τύπου ΕΚ 

ΟΧΙ 

Ο αναθέτων φορέας κρίνει την 
οδηγία [1] (δηλαδή την 2018/858 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) ως 
την πλέον σύγχρονη, η οποία 
μάλιστα καταργεί την οδηγία 
2007/46/ΕΚ. Η απαίτηση για 
συμμόρφωση με την οδηγία 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΗΣ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 

(Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου) του 
λεωφορείου από χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
την [1], ή σύμφωνα με την οδηγία 
2007/46/ΕΚ, για «έγκριση τύπου 
πλήρους οχήματος ή 
έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε 
σε οχήματα ή σε συστήματα, 
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 
τεχνικές μονάδες έως την 31η 
Αυγούστου 2020», με βάση το 
Άρθρο 89 «Μεταβατικές Διατάξεις» 
της [1] -και είναι ακόμα σε ισχύ». 
Ο ως άνω όρος συμπεριλαμβανόταν 
και στον πρόσφατο διαγωνισμό του 
Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών με θέμα την Ανανέωση 
του Στόλου Λεωφορείων για τις 
πόλεις της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος 
δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 
2021.  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχετικός 
με τη διαβούλευση διαγωνισμός θα 
δημοσιευθεί προς τα τέλη του 
τρέχοντος έτους και πιθανότατα 
εντός του επομένου, θεωρούμε πως 
θα ήταν ορθό να γίνει και η 
κατάλληλη τροποποίηση στην 
ημερομηνία κατά την οποία θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί η 
κατατεθείσα Έγκριση Τύπου, ώστε 
να υπάρχει η αναλογία όπως και 
στον περί ου ο λόγος διαγωνισμούς 
του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών. 
Συνεπώς, αιτούμαστε ο όρος «O 
προμηθευτής το αργότερο έως την 
ημερομηνία παράδοσης των 
λεωφορείων θα πρέπει να 
καταθέσει, έγκριση τύπου ΕΚ 
(Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου) του 
λεωφορείου από χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
την [1], ή σύμφωνα με την οδηγία 
2007/46/ΕΚ, για «έγκριση τύπου 
πλήρους οχήματος ή 

2007/46/ΕΚ με όριο την 31η 
Αυγούστου 2020 υφίσταται ως μια 
εύλογη κάλυψη της απόκλισης από 
τη χρονική στιγμή που 
διατυπώθηκε η [1]. 
Συνεπώς, δεν δύναται να 
τροποποιηθεί η διατύπωση της εν 
λόγω απαίτησης. 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΗΣ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 

έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε 
σε οχήματα ή σε συστήματα, 
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές 
τεχνικές μονάδες έως την 31η 
Αυγούστου 2020», να τροποποιηθεί 
έστω σε «O προμηθευτής το 
αργότερο έως την ημερομηνία 
παράδοσης των λεωφορείων θα 
πρέπει να καταθέσει, έγκριση τύπου 
ΕΚ (Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου) του 
λεωφορείου από χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
την [1], ή σύμφωνα με την οδηγία 
2007/46/ΕΚ, για «έγκριση τύπου 
πλήρους οχήματος ή έγκριση τύπου 
ΕΕ που χορηγήθηκε σε οχήματα ή σε 
συστήματα, κατασκευαστικά 
στοιχεία ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες έως την 31η Αυγούστου 
2022». 
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Σχόλιο 2 
2.4 ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
«Οι κύριες διαστάσεις του 
λεωφορείου θα πρέπει να τηρούν τα 
παρακάτω: Μέγιστο μήκος: 6.000 
(mm)…» 
Η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΕΒΜΕ ως αποκλειστικός 
εισαγωγέας και αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα, αναγνωρισμένων 
κατασκευαστών, προτείνει την 
αλλαγή των απαιτήσεων μήκους των 
προδιαγραφών μίνι λεωφορείων 
από 6 σε 7 μέτρα, καθώς: 
1. Κατά την άποψή μας είναι 
απαραίτητο να προσφέρουμε μια 
κατάλληλη λύση HVAC, που θα 
καλύπτει τις απαιτήσεις του 
ελληνικού κλίματος, που να 
συσχετίζεται με τη χωρητικότητα 
των επιβατών και να βοηθά στην 
ψύξη των μπαταριών σε δύσκολες 
κλιματικές συνθήκες. Ένα τέτοιο 
σύστημα απαιτεί περισσότερο χώρο 
στην οροφή του οχήματος με 
συνέπεια και την ανάγκη για 
μεγαλύτερο μήκος από αυτό που 
απαιτείται στην εν λόγω 

ΟΧΙ 

Το ζητούμενο μέγιστο μήκος των 
λεωφορείων αφορά μίνι 
λεωφορεία και έχει υπολογισθεί 
έτσι ώστε να διατηρείται και να 
παρέχεται η μέγιστη δυνατότητα 
ελιγμών στο κέντρο της Αθήνας, 
καθώς και στο Ιστορικό Κέντρο της 
Αθήνας, όπου οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες είναι ιδιαίτερα 
δύσκολες. 
 
Για μεγαλύτερα σε μήκος 
λεωφορεία (όχι μίνι) διεξάγεται 
παράλληλα διαγωνισμός που 
καλύπτει τις ανάγκες της 
υπηρεσίας σε μεγαλύτερα 
λεωφορεία. 
 
Αναφορικά με τις απαιτήσεις του 
συστήματος HVAC, οι απαιτήσεις 
τόσο σε ψυκτική όσο και σε 
θερμική ικανότητα είναι σαφείς 
και επαρκείς για τον όγκο του 
λεωφορείου. 
 
Επίσης, αναφορικά με την 
ασφάλεια, δεν έχουν αναφερθεί 
προβλήματα ασφάλειας των 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΗΣ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 

διαβούλευση. Πιστεύουμε ότι τα 
λεωφορεία μήκους 7 μέτρων θα 
πρέπει να είναι το ελάχιστο για να 
προσφέρουν ένα σύστημα HVAC 
ικανό να ψύχει τον χώρο επιβατών 
και τις μπαταρίες ταυτόχρονα χωρίς 
να υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την 
αυτονομία του οχήματος. 
2. Το ελάχιστο πρόσθετο μήκος του 
οχήματος αυξάνει επίσης τον χώρο, 
την άνεση, τα καθίσματα και τον 
χώρο όρθιας θέσης για τους 
επιβάτες, καθώς και περισσότερο 
χώρο για ένα αναπηρικό καροτσάκι 
χωρίς να εμποδίζει το σαλόνι 
επιβατών με μη πρακτικό τρόπο. 
Επιπλέον, η χωρητικότητα των 
επιβατών παρέχει υψηλά επίπεδά 
άνεσης ακόμα και όταν στο χώρο 
υπάρχει αναπηρικό αμαξίδιο 
ακολουθώντας τους κανόνες 
EUWVTA. 
3. Με την αύξηση του μήκους μόνο 
κατά ένα μέτρο (1m), τα 
χαρακτηριστικά υψηλής ευελιξίας σε 
δύσκολα και στενά οδικά 
περιβάλλοντα είναι ακόμα 
διαθέσιμα, αλλά με βελτιωμένη 
πρακτικότητα και άνεση για τους 
επιβάτες.  
4. Αναφορικά με την ασφάλεια, σε 
αντίθεση με τα λεωφορεία 6 
μέτρων, ένα λεωφορείο 7 μέτρων 
διαθέτει δύο θύρες. Συνεπώς, σε 
περίπτωση ατυχήματος προσφέρει 
περισσότερες εξόδους με σκοπό την 
πιο εύκολη και γρήγορη εκκένωση 
του οχήματος.  
5. Η αγορά των οχημάτων με μήκος 
έως 6 μέτρα είναι υπερβολικά 
περιορισμένη. Αν υπάρξει αύξηση 
του μέγιστου αποδεκτού μήκους, 
έστω και για ένα μέτρο, οι 
συμμετέχοντες πιθανότατα θα 
υπερδιπλασιαστούν. Συνεπώς, είναι 
μια κίνηση που θα αποβεί σίγουρα 
κερδοφόρα για το δημόσιο 
συμφέρον, καθώς ο Οργανισμός θα 

επιβατών σε μίνι λεωφορεία έως 6 
μέτρα. Η απαίτηση για τη θύρα θα 
προσαρμοστεί με γνώμονα την 
ασφάλεια και θα απαιτηθεί διπλή 
(δίφυλλη) θύρα. 
 
Τέλος, αναφορικά με το κόστος 
των λεωφορείων και του εύρους 
επιλογών, ο αναθέτων φορέας 
οφείλει να καλύψει συγκεκριμένες 
επιχειρησιακές ανάγκες με 
γνώμονα την παροχή της 
καλύτερης δυνατής ποιότητας 
υπηρεσιών στους πολίτες. 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΗΣ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 

μπορέσει λόγω του ανταγωνισμού 
να προμηθευθεί οχήματα σε πολύ 
καλύτερη τιμή. Ειδικά αν 
συνυπολογίσουμε τον αρκετά υψηλό 
προϋπολογισμό της περί ου ο λόγος 
διαβούλευσης, καθώς το ποσό των 
360.000,00€ χωρίς ΦΠΑ είναι αρκετά 
υψηλό για λεωφορεία έξι μέτρων με 
φορτιστή 22 kW, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη ότι ο πρόσφατος 
διαγωνισμός του Υπουργείο 
Υποδομών & Μεταφορών είχε 
προϋπολογισμός 453.000€ χωρίς 
ΦΠΑ για λεωφορεία 12μ με 
αυτονομία 180χλμ και φορτιστή 
τουλάχιστον 60kWh. 
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Σχόλιο 3 
2.6.2 Κύκλος Στροφής 
«Η διάμετρος του μέγιστου κύκλου 
στροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 8m». 
Συνέπεια της αύξησης του μέγιστου 
επιτρεπόμενου μήκους με σκοπό την 
εκμετάλλευση των παραπάνω 
οφελών που μπορεί να προσφέρει 
ένα λεωφορείου μήκους 7 μέτρων, 
είναι ότι πρέπει αναλογικά να 
αυξηθεί και η ακτίνα στροφής. 
Η ακτίνα στροφής των 8 μέτρων 
είναι μικρή, λαμβάνοντας υπόψη 
τους δρόμους του ιστορικού κέντρου 
της Αθήνας, συνεπώς μόνο 
περιοριστική είναι. Ακόμα, προς 
αποφυγή διευκρινιστικών 
ερωτημάτων κατά το στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, 
προτιμότερο θα ήταν ο όρος να είναι 
πιο σαφής. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε 
την τροποποίηση του ως άνω όρου 
ως κάτωθι:  
«Η διάμετρος του μέγιστου κύκλου 
στροφής, από τοίχο σε τοίχο, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 9,2m” 

ΟΧΙ 

Το ζητούμενο μέγιστο μήκος των 
λεωφορείων αφορά μίνι 
λεωφορεία και έχει υπολογισθεί 
έτσι ώστε να διατηρείται και να 
παρέχεται η μέγιστη δυνατότητα 
ελιγμών στο κέντρο της Αθήνας, 
καθώς και στο Ιστορικό Κέντρο της 
Αθήνας, όπου οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες είναι ιδιαίτερα 
δύσκολες. Πιθανή αύξηση του 
μήκους περιορίζει την ευελιξία. 
Συνεπώς, η ζητούμενη μέγιστη 
ακτίνα στροφής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 8 μέτρα. 

4 2.29 80 
Σχόλιο 4 
2.29 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΝΑΙ 
Ο αναθέτων φορέας λαμβάνει 
υπόψη το σχόλιο και θα προβεί σε 
τροποποίηση της διακήρυξης για 



Σελ 6 από 33 

 

α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΗΣ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 

«Ο προμηθευτής θα περιλάβει, στην 
τεχνική προσφορά του, 
τιμοκατάλογο των κυριότερων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων του. 
Οι παραπάνω τιμές θα 
αναπροσαρμόζονται, κάθε έτος, με 
το ποσοστό αυξήσεως του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως 
αυτό θα έχει καθορισθεί από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, για τους 
αμέσως προηγούμενους δώδεκα 
(12) μήνες» 
Λόγω της άστατης κατάστασης της 
αγοράς αναφορικά με τις τιμές και 
τις διαθεσιμότητες των πρώτων 
υλών, κάτι που έχει αποτέλεσμα την 
συνεχή απρόβλεπτη αύξηση των 
τιμών των ανταλλακτικών των 
οχημάτων εν γένει στον κλάδο της 
Αυτοκινητοβιομηχανίας, σας 
παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί ο 
ως άνω όρος, ως εξής: 
«Ο προμηθευτής θα περιλάβει, στην 
τεχνική προσφορά του, 
τιμοκατάλογο των κυριότερων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων του. 
Οι παραπάνω τιμές δύναται να 
αναπροσαρμόζονται, κάθε τέσσερις 
μήνες,, και θα γίνεται υποχρεωτικά 
κάθε δώδεκα μήνες (12), με το 
ποσοστό αυξήσεως του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως 
αυτό θα έχει καθορισθεί από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, για τους 
αμέσως προηγούμενους δώδεκα 
(12) μήνες» 

αναπροσαρμογή του 
τιμοκαταλόγου κάθε έξι (6) μήνες. 

 
 

Φορέας 2 - Πέτρος Πλακάκης 

α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 

1  66,67,73 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για 
την προμήθεια 25 μίνι ηλεκτρικών 
λεωφορείων επιθυμούμε να 
προτείνουμε τα ακόλουθα : 

ΟΧΙ 

Το ζητούμενο μήκος των 
μίνι λεωφορείων έχει 
υπολογισθεί έτσι ώστε 
να διατηρείται και να 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
Να υπάρχει η δυνατότητα να 
συμμετέχουν και ηλεκτρικά 
λεωφορεία έως 8 μέτρα. Υπάρχουν 
αρκετοί λόγοι και αναφέρουμε 
τους σημαντικότερους: 
              Αποδοτικότητα: 
1) Η χωρητικότητα των 8μετρων 
λεωφορείων είναι περίπου 50 
επιβάτες, ενώ στα 6μετρα είναι 
μόλις 30 επιβάτες, ήτοι 67% πιο 
παραγωγικά! Δηλαδή στα 25 
λεωφορεία η συνολική 
χωρητικότητα των 8μετρων είναι 
1250 επιβάτες ενώ στα 6μετρα 750 
επιβάτες , μια διαφορά 500 
επιβατών που αντιστοιχεί σε 
επιπλέον 17 6μετρα λεωφορεία. 
2) Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
πόλεις κυκλοφορούν 8μετρα και 
όχι 6μετρα λεωφορεία. Πόσο 
μάλλον στην Αθήνα, μια μεγάλη 
πόλη με πολύ τουρισμό συνεχώς 
αυξανόμενο. 
3) H μικρή χωρητικότητα των 
6μετρων είναι άκρως δυσανάλογη 
με το κόστος απόκτησης τους. 
4) Αναφορικά με το μήκος τους, τα 
8μέτρα λεωφορεία είναι πολύ 
ευέλικτα και δοκιμασμένα σε 
στενούς δρόμους. Από ότι 
γνωρίζουμε το πλάνο είναι τα 
6μετρα λεωφορεία  να 
αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα 
8μετρα που είναι ήδη σε 
κυκλοφορία, επομένως δεν 
υπάρχει πρόβλημα με την ευελιξία 
τους και τον κύκλο στροφής τους. 
Και εάν υπάρχουν 2-3 διαδρομές 
με υπερβολικά στενούς δρόμους 
τότε θα μπορούσε να υπάρχουν 2 
ξεχωριστοί διαγωνισμοί για 
6μετρα και 8μετρα. 
5) Η χωρητικότητα της μπαταρία 
ενός 6μετρου είναι περίπου 
100Kwh, δηλαδή πολύ μικρή και 
με τις συνεχείς φορτίσεις, η 
πραγματική χωρητικότητα θα 
μειωθεί περεταίρω με αντίστοιχη 
μείωση της απόδοσης των 

παρέχεται η μέγιστη 
δυνατότητα ελιγμών 
στο κέντρο της Αθήνας, 
καθώς και στο Ιστορικό 
Κέντρο της Αθήνας 
όπου οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες είναι 
ιδιαίτερα δύσκολες. 
 
Για μεγαλύτερα σε 
μήκος λεωφορεία (όχι 
μίνι) διεξάγεται 
παράλληλα 
διαγωνισμός από το 
Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, ο 
οποίος καλύπτει τις 
ανάγκες σε μεγαλύτερα 
λεωφορεία. 
 
Λεωφορεία με μήκος 
έως 6 μέτρα 
κυκλοφορούν στο 
εξωτερικό πολλά χρόνια 
και δεν έχουν 
παρατηρηθεί 
συστηματικά θέματα 
ασφάλειας των 
επιβατών ή λοιπά 
σχετικά προβλήματα. 
 
Η ζητούμενη 
χωρητικότητα σε 
επιβάτες και την 
αυτονομία για τα μίνι 
λεωφορεία έως 6 μέτρα 
κρίνεται απόλυτα 
ικανοποιητική με βάση 
την ανάλυση του 
φορέα. Από την 
ανάλυση αυτή 
προέκυψαν ο αριθμός 
των απαιτούμενων 
λεωφορείων, η 
χωρητικότητα και η 
αυτονομία αυτών. Το 
ύψος της προμήθειας 
είναι τέτοιο που 
καλύπτει τις απαιτήσεις 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
λεωφορείων. Αντίθετα στα 8μετρα 
η χωρητικότητα είναι διπλάσια, 
πάνω από 200kwh. 
6) H αυτονομία των 8μετρων είναι 
κατά 50% μεγαλύτερη, επομένως 
δίνεται η δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον και 
σε άλλες πιο απαιτητικές 
διαδρομές της Αθήνας ανάλογα με 
τον σχεδιασμό της διοίκησης. 
7) Εάν δοθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής και για 8μετρα 
αυξάνονται οι συμμετέχοντες, 
επομένως ο διαγωνισμός θα γίνει 
πιο ανταγωνιστικός, με αυξημένο 
value for money άρα με τελικό 
όφελος για τον ΟΑΣΑ και τους 
δημότες της Αθήνας. 
 
Ασφάλεια: 
8) Τα 6μετρα λεωφορεία έχουν 
μόνο μία πόρτα για τους επιβάτες 
και τον οδηγό και επομένως 
τίθεται θέμα ασφαλείας εάν 
χρειαστεί να γίνει γρήγορη 
εκκένωση σε περίπτωση 
ατυχήματος. Ειδικά εάν υπάρχει 
επιβάτης ΑΜεΑ τότε η εκκένωση 
γίνεται ακόμα πιο δυσχερής. Σε 
κάθε στάση η επιβίβαση και 
αποβίβαση των επιβατών γίνεται 
από μία μόνο πόρτα, ταυτόχρονα, 
με ενδεχόμενο τραυματισμού κ 
εκνευρισμού των επιβατών. 
 
Άνεση κ εξυπηρέτηση των 
επιβατών:  
9) Ο χώρος των επιβατών αλλά και 
του οδηγού είναι πάρα πολύ 
μικρός. Θα υπάρχει μεγάλη 
δυσφορία από τους επιβάτες 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Ο ωφέλιμος εσωτερικός 
χώρος είναι μόλις 5,5μέτρα 
δηλαδή όσο το μήκος ενός 
μεγάλου SUV που χωράει 5 
επιβάτες. Ουσιαστικά η 
πραγματική χωρητικότητα ενός 
6μετρου λεωφορείου είναι 10-15 

ιδιαίτερων διαδρομών 
του κέντρου της Αθήνας 
για τις οποίες τα 
λεωφορεία μήκους 
μέχρι 6 μέτρα κρίνονται 
ιδανικά. 
 
Αναφορικά με την 
ασφάλεια, ο φορέας θα 
προβεί σε αλλαγή της 
απαίτησης περί μιας 
θύρας, η οποία θα 
απαιτηθεί να είναι 
δίφυλλη, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα 
εγκλωβισμού των 
επιβατών σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας της 
θύρας. Σε συνδυασμό 
δε με την απαίτηση για 
θύρα έκτακτης 
διαφυγής 
τοποθετημένη στην 
οροφή, η οποία 
προφανώς προορίζεται 
για χρήση μόνο σε 
εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ο φορέας 
κρίνει ότι οι απαιτήσεις 
ασφαλείας πρακτικά 
εκμηδενίζουν την 
πιθανότητα 
εγκλωβισμού των 
επιβατών σε περίπτωση 
ατυχήματος. 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
επιβάτες επομένως τονίζουμε 
ξανά ότι είναι πολύ ακριβή 
επένδυση για την Αθήνα με 
δυσανάλογη ωφέλεια και για αυτό  
κυκλοφορούν ελάχιστα στην 
Ευρώπη. 
10) Η ψυκτική ικανότητα του 
κλιματιστικού του 8μετρου είναι 
διπλάσια σε απόδοση από το 
6μετρο, κάτι απαραίτητο για το 
θερμό κλίμα της Αθήνας και την 
ικανοποίηση των επιβατών. 

 
Φορέας 3 – Ευστάθιος Νάκος 

α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 

1   

Λόγο του εορτασμού του 
Καθολικού Πάσχα και εν συνεχεία 
του Ορθόδοξου Πάσχα, παρακαλώ 
όπως παρατείνετε την ημερομηνία 
λήξης της διαβούλευσης κατά 2 
εβδομάδες, ώστε να υπάρχει 
επαρκής χρόνος για την αποστολή 
σχολίων στην διαβούλευση. 
Ευχαριστώ εκ τω προτέρων. 

ΟΧΙ 
Ο αναθέτων φορέας 
παρέτεινε τη 
διαβούλευση. 

2 2.1.1.2 65 

Αναφερόμενοι στην διαβούλευση 
θέματος, θα θέλαμε να θέσουμε 
υπόψη της Υπηρεσίας σας τις 
ακόλουθες προτάσεις μας: 
 
1. Στην παράγραφο 2.1.1.2 
(Εμπειρία Κατασκευαστή του 
Λεωφορείου) των Γενικών 
Προδιαγραφών (σελ.64) ορίζεται 
ότι «Ο κατασκευαστής του 
λεωφορείου θα πρέπει να έχει 
εκτελέσει σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες 
της ΕΟΧ, ΕΖΕΣ, ή σε χώρες μη μέλη 
της Ε.Ε. που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση την 
τελευταία πενταετία έως την 
ημέρα του διαγωνισμού, 
τουλάχιστον μία σύμβαση 
προμήθειας ηλεκτρικών αστικών 
λεωφορείων με παρεμφερή 

ΟΧΙ 

Η συγκεκριμένη 
απαίτηση εμπειρίας έχει 
υπολογισθεί 
προκειμένου να 
επιτευχθεί το μέγιστο 
εύρος των 
διαγωνιζομένων, που 
συνεπάγεται 
υψηλότερο 
ανταγωνισμό και 
βέλτιστη τιμή. 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
χαρακτηριστικά με τα 
προσφερόμενα αστικά λεωφορεία 
και με έγκριση τύπου ΕΚ 
(Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου), όπως 
αυτή ορίζεται στην παράγραφο 
2.1.1.1, σε οργανισμούς-εταιρείες 
αστικών συγκοινωνιών ή σε 
άλλους ιδιωτικούς φορείς».  
 
Παρακαλούμε όπως εξεταστεί η 
δυνατότητα τροποποίησης του 
σχετικού όρου, με την προσθήκη 
της αναφοράς ενός ελάχιστου 
αριθμού παρόμοιων 
παραδοθέντων λεωφορείων, αντί 
του «τουλάχιστον μίας 
εκτελεσμένης σύμβασης 
προμήθειας ηλεκτρικών αστικών 
λεωφορείων με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά» εντός της 
τελευταίας πενταετίας. 
Είναι πρόδηλο, ότι ο τιθέμενος 
ελάχιστος αριθμός της μίας 
εκτελεσμένης σύμβασης, και όχι 
των παραδοθέντων οχημάτων, 
εντός των τελευταίων 5 χρόνων 
δεν προσφέρει ασφαλή 
τεκμηρίωση της δέουσας 
εμπειρίας, εξειδίκευσης και 
αξιοπιστίας που πρέπει να 
διαθέτει ένας κατασκευαστής που 
προτίθεται να προμηθεύσει 25 
παρόμοια λεωφορεία. Πόσο 
μάλλον όταν αυτή η μία σύμβαση 
μπορεί να αφορά την προμήθεια 
ενός πρότυπου υπό δοκιμή 
οχήματος. Προς επίρρωση του 
επιχειρήματος επικαλούμαστε τον 
πρόσφατο υπ’ αριθμό 06/21 
διαγωνισμό του ΥΜΕ όπου στην 
αντίστοιχη παράγραφο 2.1.1.2 
(Εμπειρία Κατασκευαστή του 
Λεωφορείου) των Γενικών 
Προδιαγραφών (σελ. 221 και 258) 
ορίζεται ως ελάχιστη απαίτηση η 
επιτυχής ολοκλήρωση της 
κατασκευής, προμήθειας, δοκιμής 
και θέσης σε λειτουργίας 
τουλάχιστον σαράντα (40) 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
οχημάτων ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, 
για την προμήθεια 100 απλών 
ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 
12μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 
135χλμ, και κατ’ αντιστοιχία 
εβδομήντα (70) οχημάτων για το 
ΤΜΗΜΑ 5, για την προμήθεια 250 
απλών ηλεκτρικών αστικών 
οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης 
αυτονομίας 180 χλμ. Ακολούθως 
παραθέτουμε τα σχετικά εδάφια: 
- Ο κατασκευαστής του 
λεωφορείου θα πρέπει να έχει 
διαθέσει σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή σε χώρες της ΕΟΧ, ΕΖΕΣ, 
ή σε χώρες μη μέλη της Ε.Ε. που 
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 
Τελωνειακή Ένωση την τελευταία 
πενταετία έως την ημέρα του 
διαγωνισμού, σαράντα (40) 
τουλάχιστον ηλεκτρικά αστικά 
λεωφορεία 12 μέτρων, με 
παρεμφερή χαρακτηριστικά με τα 
προσφερόμενα αστικά λεωφορεία 
για το ΤΜΗΜΑ 4, σε οργανισμούς-
εταιρείες αστικών συγκοινωνιών. 
Ως παρεμφερή, νοούνται 
λεωφορεία χαμηλού δαπέδου 
(«χαμηλοδάπεδα») (σύμφωνα με 
τον ορισμό του [7]), ιδίων 
διαστάσεων, με ιδίου τύπου 
ηλεκτροκινητήρα (-ες) έλξης, με 
ιδίου τύπου σχεδιασμό του 
συστήματος πρόωσης και ιδίας 
γενιάς συστήματα ελέγχου 
πέδησης/ανάρτησης. 
- Ο κατασκευαστής του 
λεωφορείου θα πρέπει να έχει 
διαθέσει σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή σε χώρες της ΕΟΧ, ΕΖΕΣ, 
ή σε χώρες μη μέλη της Ε.Ε. που 
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 
Τελωνειακή Ένωση την τελευταία 
πενταετία έως την ημέρα του 
διαγωνισμού, εβδομήντα (70) 
τουλάχιστον ηλεκτρικά αστικά 
λεωφορεία 12 μέτρων, με 
παρεμφερή χαρακτηριστικά με τα 
προσφερόμενα αστικά λεωφορεία 
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ΦΟΡΕΑ 
για το ΤΜΗΜΑ 5, σε οργανισμούς-
εταιρείες αστικών συγκοινωνιών. 
Ως παρεμφερή, νοούνται 
λεωφορεία χαμηλού δαπέδου 
(«χαμηλοδάπεδα») (σύμφωνα με 
τον ορισμό του [7]), ιδίων 
διαστάσεων, με ιδίου τύπου 
ηλεκτροκινητήρα (-ες) έλξης, με 
ιδίου τύπου σχεδιασμό του 
συστήματος πρόωσης και ιδίας 
γενιάς συστήματα ελέγχου 
πέδησης/ανάρτησης. 

3 2.2.2 65 

2. Στην παράγραφο 2.2.2 (Βασικά 
Χαρακτηριστικά) των Γενικών 
Προδιαγραφών (σελ.65) ορίζεται 
ότι το υπό προμήθεια λεωφορείο 
θα πρέπει να είναι «Μονώροφο 
απλό, αστικό λεωφορείο 
κατηγορίας Μ3, κλάσης Ι, νέας 
κατασκευής, παραγόμενο σε 
σειρά, με ηλεκτροκινητήρα (-ες) 
έλξης, χαμηλοδάπεδο και δίχως 
βαθμίδες στον διάδρομο κίνησης 
των επιβατών». 
 
Παρακαλούμε όπως 
τροποποιήσετε τον όρο του σε 
«κατηγορία Μ2 ή Μ3». 
Βάσει των διαλαμβανομένων στο 
άρθρο 4 του Κανονισμού [1] της 
παρ. 1.1 (Νομοθετικό και 
Κανονιστικό Πλαίσιο) που 
μνημονεύεται στο Παράρτημα Α 
των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
παρούσας διαβούλευσης θέματος 
(σελ. 62), ήτοι ο Κανονισμός (ΕΕ) 
2018/858/ΕΚ περί Έγκρισης Τύπου 
Οχημάτων, αλλά και της 
προγενέστερης αντικατασταθείσας 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
η διαφοροποίηση των οχημάτων 
κατηγορίας Μ2 και Μ3 έγκειται 
στο βάρος του οχήματος. 
Συγκεκριμένα: 
 
- Κατηγορία Μ2: Οχήματα 
χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά προσώπων, τα οποία 
περιλαμβάνουν περισσότερες από 

ΟΧΙ 

Με βάση την 
απαιτούμενη 
χωρητικότητα των 30 
ατόμων (με τον οδηγό) 
και σε συνδυασμό με 
την παρ. 3.2.3.2.1 του 
Παραρτήματος 11 του 
κανονισμού [7], που 
ορίζει το βάρος του 
επιβάτη -άρα και του 
οδηγού- στα 68 κιλά, η 
μεταφορική ικανότητα, 
που προκύπτει ως το 
γινόμενο των δύο 
αυτών μεγεθών, 
υπολογίζεται στα 2.040 
κιλά. Τα οχήματα 
κατηγορίας Μ2 έχουν 
μέγιστο μικτό βάρος τα 
5.000 κιλά. Επαγωγικά, 
το καθαρό βάρος του 
λεωφορείου προκύπτει 
χαμηλότερο των τριών 
τόνων. Το καθαρό 
βάρος του λεωφορείου 
και η στιγμιαία 
επιτάχυνση που θα 
δεχθεί αυτό σε 
περίπτωση ατυχήματος 
διέπονται από 
αντιστρόφως ανάλογη 
σχέση. Συνεπώς, 
χαμηλότερο καθαρό 
βάρος σημαίνει 
υψηλότερες 
επιταχύνσεις σε 
περίπτωση ατυχήματος, 
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οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του 
καθίσματος του οδηγού και έχοντα 
μέγιστη μάζα το πολύ 5 τόνους. 
- Κατηγορία Μ3: Οχήματα 
χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά προσώπων, και τα 
οποία περιλαμβάνουν 
περισσότερες από οκτώ θέσεις 
πέραν του καθίσματος του οδηγού 
και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 
5 τόνων. 
 
Δέον να ληφθεί υπόψη το τεχνικώς 
αυτονόητο ότι ελαφρύτερα 
οχήματα διαθέτουν το 
πλεονέκτημα αφενός των 
μικρότερης κατανάλωσης 
ενέργειας, αφετέρου λιγότερες 
καταπονήσεις και επιβαρύνσεις 
του οδοστρώματος. 

γεγονός δυνητικά 
επικίνδυνο για τους 
επιβάτες, ειδικά για 
τους ορθίους. Τέλος, 
αναφορικά με το 
πλεονέκτημα της 
κατηγορίας Μ2 σε 
κατανάλωση ενέργειας 
και καταπόνηση του 
οδοστρώματος, ο 
αναθέτων φορέας 
κρίνει την ασφάλεια 
των επιβατών πολύ 
σημαντικότερη από την 
κατανάλωση ενέργειας 
και την καταπόνηση του 
οδοστρώματος. 
Η απαίτηση παραμένει.  

4 2.3 66 

3. Στην παράγραφο 2.3 (Αριθμός 
Μεταφερόμενων Επιβατών) των 
Γενικών Προδιαγραφών (σελ.65) 
ορίζεται ότι «ο ελάχιστος αριθμός 
καθήμενων επιβατών (χωρίς τον 
οδηγό και τον ΑμεΑ θα είναι 5», το 
οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με 
τα προβλεπόμενα στην κοινοτική 
και εθνική νομοθεσία, όπου 
ορίζεται ρητώς ότι τα λεωφορεία 
κατηγορίας Μ2 ή Μ3 έχουν «κατ’ 
ελάχιστο οκτώ θέσεις καθημένων 
πέραν του καθίσματος του 
οδηγού». Παρακαλούμε, αν δεν 
πρόκειται για πρόδηλο λάθος 
(δηλ. εκ παραδρομής μείωση του 
αριθμού από 8 σε 5) να 
διευκρινιστεί και να αιτιολογηθεί 
η μείωση αυτή κατά παράβαση 
της ευρωπαϊκής  και εθνικής 
νομοθεσίας. 
 
Επίσης παρακαλούμε να μας 
διευκρινίσετε γιατί και βάσει 
ποιών συγκοινωνιακών κριτηρίων 
επιλογής ο ελάχιστος συνολικός 
αριθμός επιβατών ορίζεται 
συγκεκριμένα στους 29 επιβάτες 
αντί π.χ. στους 20 ή 25 ή 30 

ΝΑΙ 

Ο αναθέτων φορέας 
λαμβάνει υπόψη του το 
σχόλιο και ο ελάχιστος 
αριθμός καθημένων θα 
είναι τουλάχιστον 8. Θα 
υπάρξει σχετική 
διόρθωση. 
 
Η ελάχιστη ανάγκη σε 
μέγιστη χωρητικότητα 
των 30 ατόμων με τον 
οδηγό προέκυψε έπειτα 
από ανάλυση του 
φορέα σχετικά με τις 
απαιτήσεις των 
διαδρομών. Αναφορικά 
με το ενδεχόμενο ο 
αριθμός αυτός να μη 
γίνεται αποδεκτός 
βάσει της παρ. 3.2.3.2.1 
του Παραρτήματος 11 
του κανονισμού [7], 
ορθά αναγράφεται ότι 
τρία (3) τετραγωνικά 
μέτρα χώρου για 24 
ορθίους επιβάτες είναι 
επαρκή, συνεπώς ο 
αναθέτων φορέας 
κρίνει ότι το μέγεθος 
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επιβάτες; Σημειωτέων ότι βάσει 
των διαλαμβανομένων στην παρ. 
3.2.3.2.1 του Παραρτήματος 11 
του κανονισμού [7] ο συμβατικός 
χώρος ανά όρθιο επιβάτη ορίζεται 
στα 0,125μ2, ήτοι  3μ2 για τους 
ζητούμενους κατ’ ελάχιστο 24 
όρθιους επιβάτες, το οποίο είναι 
άκρως αντιφατικό αφενός με το 
μικρό μήκος του λεωφορείου, το 
οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
6μ, και αφετέρου των συνεπειών 
της πανδημίας Covid-19, οπότε και 
κρίνετε επιβεβλημένη η αποφυγή 
του συγχρωτισμού. Πρακτικά, 
δηλαδή, θα πρέπει να 
συνωστίζονται περισσότεροι 
επιβάτες στον ίδιο διαθέσιμο 
χώρο, δεδομένου ότι το μήκος 
παραμένει συγκεκριμένο σε κάθε 
περίπτωση. 

αυτό (3τ.μ.) είναι 
επιτεύξιμο από τους 
κατασκευαστές, βάσει 
της απαιτούμενης 
διαστασιολόγησης του 
λεωφορείου σε μήκος 
και πλάτος. 

5 2.4 65 

4. Στην παράγραφο 2.4 (Κύριες 
Διαστάσεις) των Γενικών 
Προδιαγραφών (σελ.65) ορίζεται 
ότι το «μέγιστο πλάτος θα είναι 
2.400mm και το ελάχιστο 
εσωτερικό ύψος στα 2.000mm». 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την 
κατανόηση μας ότι το τιθέμενο 
μέγιστο πλάτος δεν περιλαμβάνει 
τους εξωτερικούς καθρέπτες και 
ότι το ελάχιστο εσωτερικό ύψος 
λογίζεται στην περιοχή των όρθιων 
επιβατών; 

ΟΧΙ 

Το μέγιστο πλάτος του 
λεωφορείου είναι χωρίς 
τους καθρέπτες και το 
ελάχιστο ζητούμενο 
ύψος αφορά τον χώρο 
επιβατών στο σύνολό 
του. 

6 2.6.2 66 

5. Στην παρ. 2.6.2 (Κύκλος 
στροφής) των Γενικών 
Προδιαγραφών (σελ.66) ορίζεται 
ότι «η διάμετρος του μέγιστου 
κύκλου στροφής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 8m». Παρακαλώ 
επιβεβαιώστε ότι η λέξη διάμετρος 
(αντί ακτίνας) χρησιμοποιήθηκε 
από πρόδηλο λάθος; 

ΝΑΙ 

Θα υπάρξει σχετική 
διόρθωση. Η μέγιστη 
ακτίνα στροφής είναι τα 
8 μέτρα. 

7 

2.8.2.1 
 
 

2.9.3 

68 

6. Στις παρ. 2.8.2.1 
(Χαρακτηριστικά Αμαξώματος) και 
2.9.3 (Επιβάτες) των Γενικών 
Προδιαγραφών (σελ.67) ορίζεται 
ότι «Το όχημα θα πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισμού, να είναι 

ΟΧΙ 

Το σύνολο του 
διαδρόμου του 
λεωφορείου, όπως 
ορίζεται από τον [7], 
που οδηγεί στα 
καθίσματα (σταθερά ή 
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χαμηλoδάπεδο και δίχως βαθμίδες 
στον διάδρομο κίνησης των 
επιβατών, ώστε να διευκολύνεται 
η κίνηση και πρόσβαση των 
επιβατών μέχρι όλα τα σταθερά ή 
πτυσσόμενα καθίσματα και να 
αποφεύγονται τα ατυχήματα» και 
«Ο διάδρομος των λεωφορείων, 
όπως ορίζεται στον [7], δεν θα 
φέρει βαθμίδες» αντίστοιχα. 
Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε 
ότι η απαίτηση να μην υπάρχουν 
βαθμίδες στον διάδρομο 
αναφέρεται στην περιοχή που 
προβλέπονται όρθιοι επιβάτες, 
συμμορφούμενη πλήρως με τα 
οριζόμενα στις παρ. 2.1.4 και 2.1.5 
του κανονισμού [7], όπου κάνετε 
μνεία. Συγκεκριμένα στον 
κανονισμό UN/ECE R107 ορίζεται 
ότι λεωφορεία χαμηλού δαπέδου 
νοούνται τα «οχήματα της 
κατηγορίας I, II ή A στο οποίο 
τουλάχιστον το 35% της 
επιφάνειας που είναι διαθέσιμη 
για όρθιους επιβάτες σχηματίζει 
χώρο χωρίς σκαλοπάτια και 
περιλαμβάνει πρόσβαση σε 
τουλάχιστον μία πόρτα επιβατών» 
και ως «Διάδρομος ορίζεται ο 
χώρος μέσω του οποίου οι 
επιβάτες μπορούν να έχουν 
προσπέλαση από οιοδήποτε 
κάθισμα ή οιαδήποτε σειρά 
καθισμάτων ή οιαδήποτε ειδική 
περιοχή για χρήστες αναπηρικών 
πολυθρόνων σε οιοδήποτε άλλο 
κάθισμα ή άλλη σειρά καθισμάτων 
ή οιαδήποτε ειδική περιοχή για 
χρήστες αναπηρικών πολυθρόνων 
ή σε οιαδήποτε άλλη δίοδο 
προσπέλασης από ή προς 
οποιαδήποτε θύρα επιβατών ή 
κλίμακα επικοινωνίας ή 
οποιοδήποτε χώρο όρθιων 
επιβατών· στον χώρο αυτόν δεν 
περιλαμβάνεται: (α)  ο χώρος σε 
απόσταση 300 mm προ των 
καθισμάτων, εκτός εάν ένα 

πτυσσόμενα) των 
επιβατών θα πρέπει να 
μη φέρει βαθμίδες 
στους χώρους όπου 
προβλέπονται όρθιοι 
επιβάτες, είτε στατικά 
είτε για την κυκλοφορία 
τους, για την ασφάλεια 
των επιβατών 
(ηλικιωμένων, μικρών 
παιδιών κλπ) κατά την 
πρόσβαση τους σε αυτά 
και την αποφυγή 
ατυχημάτων λόγω 
πτώσης, δεδομένου του 
πυκνού αστικού 
περιβάλλοντος όπου θα 
τοποθετούνται οι 
διαδρομές των 
συγκεκριμένων 
λεωφορείων. 
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πλευρικό κάθισμα καλύπτει τον 
θόλο των τροχών, οπότε η 
διάσταση αυτή μπορεί να 
περιορίζεται σε 225 mm (Βλέπε 
παράρτημα 4, εικόνα 25). L 255/4 
EL Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.9.2010) (β) 
ο χώρος πάνω από την επιφάνεια 
οποιασδήποτε βαθμίδας ή 
κλιμακοστασίου (εκτός εάν η 
επιφάνεια του κλιμακοστασίου 
συμπίπτει με την επιφάνεια ενός 
διαδρόμου ή διόδου 
προσπέλασης) ή (γ) οποιοσδήποτε 
χώρος επιτρέπει προσπέλαση 
μόνο σε ένα κάθισμα ή μία σειρά 
καθισμάτων ή αντικριστό ζεύγος 
πλάγιων καθισμάτων ή σειράς 
καθισμάτων. Είναι πρόδηλο, 
λαμβανομένου υπόψη της 
απαίτησης της παρ. 2.14.2 
(Χαρακτηριστικά συσσωρευτών), 
ήτοι «επί ποινή αποκλεισμού, οι 
συσσωρευτές δεν μπορεί να είναι 
τοποθετημένοι στην οροφή του 
οχήματος», ότι κατασκευαστικά οι 
συσσωρευτές θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στο κάτω μέρος του 
οχήματος, απόρροια του οποίου 
θα είναι η ύπαρξη, αναπόφευκτα, 
βαθμίδων στην καμπίνα του 
λεωφορείου. 

8 2.9.4.1 67 

7. Στην παρ. 2.9.4.1 
(Χαρακτηριστικά Θυρών) των 
Γενικών Προδιαγραφών (σελ.67) 
ορίζεται ότι «Το λεωφορείο θα 
φέρει συνολικά, τουλάχιστον μία 
(1) μηχανοκίνητη/ηλεκτρικά 
υποβοηθουμένη, εισόδου-εξόδου 
των επιβατών, στη δεξιά πλευρά 
του, ελάχιστου πλάτους 1.100 mm, 
η οποία θα είναι συρόμενη 
εξωτερικά του λεωφορείου και 
όλες οι θύρες θα πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές του [7]». 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η 
θύρα επιβίβασης-αποβίβασης θα 
είναι διπλή (δίφυλλη); Βάσει του 
κανονισμού [7] είναι υποχρεωτικό 

ΝΑΙ 

Ο φορέας λαμβάνει 
υπόψη την παρατήρηση 
και θα προβεί σε 
σχετική αλλαγή. Η θύρα 
θα είναι διπλή 
(δίφυλλη). 
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τα λεωφορεία να έχουν 
τουλάχιστον δυο θύρες στο χώρο 
των επιβατών ή εναλλακτικά μια 
διπλή (δίφυλλη) θύρα. 

9 2.16.2 74 

8. Στις παρ. 2.16.2 (Σύστημα 
Ανάρτησης) και 2.16.3 (Διάταξη 
Επιγονάτισης-Kneeling) των 
Γενικών Προδιαγραφών (σελ.73) 
ορίζεται ότι «το σύστημα 
ανάρτησης θα είναι με 
αερόσουστες» και ότι «τα 
λεωφορεία πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με σύστημα 
επιγονάτησης (KNEELING) της 
δεξιάς πλευράς, το οποίο θα 
πληροί τις προδιαγραφές του [7]. 
Η επιγονάτιση θα επιτυγχάνεται 
με μέγιστη απόσταση από το 
έδαφος όχι μεγαλύτερη των 
270mm σύμφωνα με τον [7]». 
Παρακαλούμε όπως 
τροποποιήσετε τις δύο απαιτήσεις 
σε επιθυμητές/προαιρετικές, 
λαμβανομένου υπόψη τα 
διαλαμβανόμενα στην παρ. 3.1 
του Ευρωπαϊκού κανονισμού [7], 
στον οποίον μας παραπέμπετε, 
όπου προβλέπετε «ως 
εναλλακτική λύση για οχήματα 
των κλάσεων I και A, αν το πρώτο 
βήμα από το έδαφος δεν 
υπερβαίνει τα 270mm σε δύο 
ανοίγματα πόρτας, μία είσοδο και 
μία έξοδο, δεν απαιτείται η 
ύπαρξη επιγονάτισης». 
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να 
θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 
• Η ύπαρξη πνευματικού 
συστήματος ανάρτησης 
συνεπάγεται πρόσθετο κόστος 
συντήρησης  
• Τυχόν βλάβη στο πνευματικό 
σύστημα ενέχει σοβαρό κίνδυνο 
ακινητοποίησης του οχήματος εν 
κινήσει. 

ΟΧΙ 

Η ύπαρξη συστήματος 
ανάρτησης με 
αερόσουστες έχει 
θετική επίδραση 
καταρχήν στην άνεση 
των επιβατών, ενώ 
διατηρεί την απόσταση 
του δαπέδου του 
λεωφορείου με το 
δρόμο σταθερή 
ανεξάρτητα από την 
κατανομή του βάρους 
εντός του λεωφορείου. 
Το επιπλέον κόστος 
συντήρησης κρίνεται 
αποδεκτό, δεδομένων 
των πλεονεκτημάτων 
του συστήματος 
επιγονάτισης. Τυχόν 
βλάβη του συστήματος 
θεωρείται ότι έχει μικρή 
πιθανότητα να 
προκαλέσει την 
ακινητοποίηση του 
οχήματος. Η απαίτηση 
παραμένει. 

 
Φορέας 4 – Γεώργιος Αγραφιώτης 
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1 2.3 66 

Κυρίες / Κύριοι, 
 
Η εταιρεία μας AIGLON A.E. ως 
αντιπρόσωπος του Γαλλικού 
οίκου κατασκευής λεωφορείων 
BLUEBUS (www.bluebus.fr), 
μέλος του ομίλου BOLLORE 
(www.bollore.com), προτίθεται 
να προσφέρει στον επικείμενο 
διαγωνισμό το αστικό λεωφορείο 
Bluebus 6m. 
 
Παρακαλούμε βρείτε ακολούθως 
τις παρατηρήσεις μας επί των 
τεχνικών προδιαγραφών, οι 
οποίες πιστεύουμε ότι οδηγούν 
στην διεύρυνση του 
ανταγωνισμού και στην 
προσαρμογή των προδιαγραφών 
στις τελευταίες εξελίξεις σε αυτή 
την κατηγορία οχημάτων. 
 
1. Στην παράγραφο 2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, 
απαιτείται ελάχιστος συνολικός 
αριθμός 29 επιβαινόντων (χωρίς 
τον οδηγό και τον ΑμεΑ) εκ των 
οποίων τουλάχιστον 5 καθήμενοι, 
καθώς και μία θέση ΑμεΑ. 
 
Η ανωτέρω ζητούμενη 
μεταφορική ικανότητα κρίνεται 
πολύ μικρή με δεδομένο ότι σε 
αυτή την κατηγορία μήκους 
λεωφορείων των 6 μέτρων, 
μπορεί να προσφερθεί ελάχιστος 
συνολικός αριθμός 32 
επιβαινόντων (χωρίς τον οδηγό 
και τον ΑμεΑ) εκ των οποίων 
τουλάχιστον 8 καθήμενοι, καθώς 
και μία θέση ΑμεΑ.   
 
Ζητούμε λοιπόν η παράγραφος 
2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ, να διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
 

ΟΧΙ 

Η ζητούμενη 
μεταφορική ικανότητα 
κρίνεται επαρκής, με 
βάση την ανάλυση των 
αναγκών του 
αναθέτοντα φορέα και 
με βάση τις απαιτήσεις 
των διαδρομών. 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
• Ελάχιστος συνολικός αριθμός 
επιβατών (χωρίς τον οδηγό και 
τον ΑμεΑ): 32  
• Ελάχιστος αριθμός καθήμενων 
επιβατών (χωρίς τον οδηγό και 
τον ΑμεΑ): 8  
• Θέσεις ΑμεΑ: (τουλάχιστον) 1 

2 2.4 66 

2. Στην παράγραφο 2.4 ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ζητείται μεταξύ 
άλλων: 
• Μέγιστο μήκος: 6.000 (mm)  
• Ελάχιστο εσωτερικό ύψος: 
2.000 (mm). 
Επειδή το ζητούμενο είναι η 
ευελιξία του λεωφορείου σε 
συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή 
μεταφορική ικανότητα 
προτείνουμε να υπάρξει επίσης 
ένα ελάχιστο όριο μήκους του 
οχήματος ώστε να ικανοποιείται 
η μεταφορά του ελάχιστου 
ζητούμενου αριθμού επιβατών 
σε συνδυασμό με την ευελιξία 
του. 
Ζητούμε λοιπόν η απαίτηση για 
το μήκος να διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
«Μέγιστο μήκος: από 5.600 έως 
6.000 (mm)»  
 
Επίσης παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη 
απαίτηση ελαχίστου ύψους 
αφορά τους χώρους κυκλοφορίας 
των επιβατών, ήτοι τους 
διαδρόμους. 

ΟΧΙ 

Το μήκος του οχήματος 
ορίζεται έως και 6 
μέτρα. Δεδομένης της 
απαίτησης για τον 
αριθμό επιβατών, δεν 
κρίνεται σκόπιμο να 
οριστεί κάποια τιμή για 
το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο μήκος. 
 
Το ελάχιστο ύψος 
αφορά στους χώρους 
όπου προβλέπονται 
όρθιοι επιβάτες, είτε 
στατικά είτε για την 
κυκλοφορία τους, ήτοι 
στους διαδρόμους, 
όπως αυτοί ορίζονται 
στον κανονισμό [7]. 

3 2.5.1 67 

3. Στην παράγραφο 2.5 ΟΔΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, 2.5.1 Επιδόσεις, 
ζητείται μέγιστη ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 km/h.  
Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαιτέρως 
χαμηλή για μέγιστη ταχύτητα σε 
μεταφορικό μέσο ελευθέρας 
τροχιάς και προκαλεί 
προβλήματα στην ομαλή ροή της 
κυκλοφορίας των υπολοίπων 
οχημάτων. 
 

ΟΧΙ 

Η ελάχιστη μέγιστη 
ταχύτητα που ζητείται 
για τις κυκλοφορικές 
συνθήκες του κέντρου 
της Αθήνας κρίνεται 
επαρκής. 
 
Τυχόν υψηλότερη 
μέγιστη ταχύτητα 
ωφελείται κατά την 
αξιολόγηση της 
προσφοράς, όπως 
καθίσταται σαφές στο 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
Για το λόγο αυτό ζητούμε η 
συγκεκριμένη απαίτηση να 
διατυπωθεί ως ακολούθως: 
 
«Θα μπορεί να αναπτύξει 
ταχύτητα, τουλάχιστον 70km/h» 

κεφάλαιο «2.3 Κριτήρια 
ανάθεσης», ωστόσο δεν 
κρίνεται απαραίτητη. 

4 2.5.2 67 

4. Στην παράγραφο 2.5 ΟΔΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, 2.5.2 Αυτονομία, 
ζητείται το λεωφορείο να έχει 
αυτονομία κίνησης ενενήντα 
χιλιομέτρων (90km) τουλάχιστον. 
Στον πρόσφατο διαγωνισμό του 
Υπουργείου Μεταφορών και 
Υποδομών για την προμήθεια 
μεταξύ άλλων και ηλεκτρικών 
λεωφορείων, η ελάχιστη 
απαίτηση αυτονομίας ήταν 135 
km, η οποία προφανώς ζητήθηκε 
μετά από μελέτη για την κάλυψη 
των αναγκών του αστικού ιστού. 
 
Ζητούμε λοιπόν η σχετική 
απαίτηση να διαμορφωθεί ως 
εξής: 
«Το λεωφορείο θα έχει 
αυτονομία κίνησης εκατόν 
τριανταπέντε χιλιομέτρων 
(135km) τουλάχιστον, σε δρόμο, 
με κλίσεις έως ±5%, χωρίς 
επαναφόρτιση ή αντικατάσταση 
των συσσωρευτών του». 

ΟΧΙ 

Η ελάχιστη αυτονομία 
του ζητούμενου 
οχήματος για τις 
κυκλοφοριακές 
συνθήκες της Αθήνας 
και τον σχεδιασμό της 
κυκλοφορίας του 
κρίνεται επαρκής βάσει 
ανάλυσης του 
αναθέτοντα φορέα. 

5 2.6.2 67 

5. Στην παράγραφο 2.6 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΙΓΜΩΝ, 2.6.2 
Κύκλος Στροφής, ζητείται η 
διάμετρος του μέγιστου κύκλου 
στροφής να μην υπερβαίνει τα 
8m. 
Επειδή πρόκειται για πρόδηλο 
σφάλμα, και η απαίτηση 
αναφέρεται στρην ακτίνα του 
κύκλου στροφής, παρακαλούμε 
να διορθωθεί η συγκεκριμένη 
απαίτηση ως ακολούθως: 
«Η ακτίνα του μέγιστου κύκλου 
στροφής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 8m». 

ΝΑΙ 

Ο αναθέτων φορέας 
λαμβάνει υπόψη την 
παρατήρηση. Θα 
υπάρξει σχετική 
διόρθωση. 

6 2.7 67 
6. Στην παράγραφο 2.7 ΦΟΡΤΙΑ 
ΑΞΟΝΩΝ, αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι οι σχέσεις μετάδοσης 

ΟΧΙ 
Η παρούσα απαίτηση 
για την ελάχιστη 
μέγιστη ταχύτητα 
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ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
θα είναι τέτοιες ώστε να 
επιτυγχάνεται ταχύτητα του 
οχήματος τουλάχιστον 30 km/h, 
με πλήρες φορτίο σε ομαλό 
οριζόντιο δρόμο. 
Παρακαλούμε όπως ζητηθεί 
ταχύτητα οχήματος τουλάχιστον 
70km/h για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν στο σημείο 3. 

κρίνεται επαρκής για τις 
κυκλοφορικές συνθήκες 
του κέντρου της 
Αθήνας, με βάση τα 
δεδομένα που διαθέτει 
ο φορέας για την 
ταχύτητα των 
λεωφορείων. 

7 2.8.2.2 68 

7. Στην παράγραφο 2.8 
ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΜΑΞΩΜΑ, 2.8.2.2 
Θερμομόνωση, ζητείται όπως η 
στέγη του οχήματος να είναι 
κατάλληλα χρωματισμένη 
εξωτερικά για την ανάκλαση της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Το κενό 
μεταξύ οροφής, των πλευρών του 
αμαξώματος και της εσωτερικής 
επένδυσης θα πληρωθεί με 
κατάλληλο θερμομονωτικό και 
ηχομονωτικό υλικό. 
 
Στην οροφή του προτεινόμενου 
από εμάς λεωφορείου 
τοποθετούνται οι μπαταρίες 
κίνησης αυτού και αυτό γίνεται 
από τον κατασκευαστή 
πρωτίστως γιατί αποτελεί 
παράγοντα ασφάλειας καθώς 
κανένα τμήμα μπαταρίας δεν 
βρίσκεται εντός του θαλάμου 
επιβατών, ούτε υπάρχουν 
καθίσματα επί των μπαταριών.  
 
Για τους ανωτέρω λόγους 
ζητούμε όπως η ανωτέρω 
παράγραφος διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
 
«Η οροφή του οχήματος θα είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένη 
εξωτερικά για την υποδοχή των 
μπαταριών κίνησης. Το κενό 
μεταξύ των πλευρών του 
αμαξώματος και της εσωτερικής 
επένδυσης θα πληρωθεί με 
κατάλληλο θερμομονωτικό και 
ηχομονωτικό υλικό». 

ΟΧΙ 

Η απαίτηση για την 
οροφή του οχήματος 
που θα πρέπει να φέρει 
την κατάλληλη μόνωση 
και να είναι κατάλληλα 
χρωματισμένη 
εξωτερικά για την 
ανάκλαση της ηλιακής 
ακτινοβολίας 
παραμένει. 
Η απαίτηση για το κενό 
μεταξύ οροφής, των 
πλευρών του 
αμαξώματος και της 
εσωτερικής επένδυσης 
να πληρωθεί με 
κατάλληλο 
θερμομονωτικό και 
ηχομονωτικό υλικό 
παραμένει. 
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ΦΟΡΕΑ 
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8. Στην παράγραφο 2.9 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ, 2.9.4.1 
Χαρακτηριστικά Θυρών, ζητείται 
η θύρα εισόδου-εξόδου των 
επιβατών, στη δεξιά πλευρά του, 
να είναι ελάχιστου πλάτους 1.100 
mm. 
Για την καλύτερη κυκλοφορία του 
επιβατικού κοινού κατά την 
επιβίβαση/αποβίβαση, ζητούμε 
το ελάχιστο πλάτος της θύρας 
εισόδου-εξόδου των επιβατών να 
είναι 1.200 mm. 

ΟΧΙ 

Το ελάχιστο πλάτος της 
θύρας εισόδου – εξόδου 
των επιβατών με 
ελάχιστο πλάτος 
1.100mm κρίνεται 
ικανοποιητικό για τις 
ανάγκες του 
αναθέτοντα φορέα. 

9 2.9.4.3 68 

9. Στην παράγραφο 2.9 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ, 2.9.4.3 Διευκόλυνση 
ΑμεΑ, ζητείται εντός της 
καμπίνας των λεωφορείων, που 
θα τοποθετηθούν οι ράμπες για 
τα αναπηρικά αμαξίδια, να 
διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος 
για την τοποθέτηση ενός (1) 
αναπηρικού αμαξιδίου, με τους 
κατάλληλους ιμάντες για την 
πρόσδεση και σταθεροποίησή 
του. 
Επειδή το κάθε προσφερόμενο 
λεωφορείο πρέπει να πληροί τον 
κανονισμό UN/ECER 107,  στον 
οποίο περιγράφονται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη θέση 
του αναπηρικού αμαξιδίου, 
παρακαλούμε η ανωτέρω 
παράγραφος να διατυπωθεί ως 
ακολούθως, προκειμένου να 
διευρυνθεί ο ανταγωνισμός: 
«Εντός της καμπίνας των 
λεωφορείων, θα διαμορφωθεί 
κατάλληλος χώρος για την 
τοποθέτηση ενός (1) αναπηρικού 
αμαξιδίου, σύμφωνα με τον 
κανονισμό UN/ECER 107 (αφορά 
σε λεωφορεία κατηγορίας Μ2 ή 
Μ3). 

ΝΑΙ 

Ο αναθέτων φορέας 
λαμβάνει υπόψη το 
σχόλιο και θα προβεί σε 
σχετική τροποποίηση. 

10 2.10.4 69 

10. Στην παράγραφο 2.10 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, 2.10.4 
Καθίσματα και στήριξη επιβατών, 
2.10.4.3 Σύστημα Αίτησης 

 
ΝΑΙ 

 
 

Ο αναθέτων φορέας 
λαμβάνει υπόψη τα 
σχόλια περί εύρους 
τοποθέτησης των 
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ΦΟΡΕΑ 
Στάσης, ζητείται να 
τοποθετηθούν κομβία αίτησης 
στάσης, στους ορθοστάτες, σε 
ύψος 1200 mm (+/- 5%), 
κατάλληλα προσανατολισμένα, 
ώστε να μην περιορίζουν το 
πλάτος των διαδρόμων. Κομβίο 
αίτησης στάσης θα τοποθετηθεί, 
επίσης, στο χώρο στάθμευσης 
ΑμεΑ. Τα κομβία θα έχουν 
κόκκινη ή πορτοκαλί απόχρωση 
και το χρώμα της βάσης τους θα 
είναι διαφορετικό από αυτό των 
ορθοστατών.  
 
Ζητούμε να διευρυνθεί το εύρος 
τοποθέτησης των κομβίων 
αίτησης στάσης από (+/- 5%) σε 
(+/- 10%), για να προσφερθεί 
μεγαλύτερη άνεση στους 
κατασκευαστές καθώς και να 
διαγραφεί η απαίτηση για 
κόκκινη ή πορτοκαλί απόχρωση 
στο χρώμα των κομβίων και να 
ζητηθεί απλά έντονη απόχρωση 
χρώματος προκειμένου να γίνεται 
εύκολη αντιληπτή η θέση τους. 
 
Επίσης στην ίδια παράγραφο 
ζητείται ένα φωτεινό σήμα 
σήμανσης στάσης τοποθετημένο 
στο χώρισμα πίσω από τον οδηγό 
ή αναρτημένο στην οροφή προς 
την πλευρά του χώρου των 
επιβατών, ή σε άλλο κατάλληλο 
σημείο και επιπλέον ένα φωτεινό 
σήμα τοποθετημένο πάνω από 
την θύρα.  
 
Επειδή για το μέγεθος του 
ζητούμενου λεωφορείου, ένα 
φωτεινό σήμα σήμανσης στάσης 
τοποθετημένο σε κατάλληλο 
σημείο είναι ορατό από όλους 
τους επιβαίνοντες παρακαλούμε 
να διαγραφεί η απαίτηση για 
δεύτερο φωτεινό σήμα πάνω από 
την θύρα. 

 
 

 
 
 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κομβίων σε ύψος 1200 
mm (+/- 10%) και θα 
προβεί σε τροποποίηση 
της διακήρυξης. 
 
Οι υπόλοιπες προτάσεις 
κρίνεται ότι 
δημιουργούν ασάφειες 
οι οποίες δύνανται να 
δυσχεράνουν την 
κατανόηση των 
επιβατών αναφορικά με 
τα κομβία και τις 
σημάνσεις, συνεπώς οι 
σχετικές απαιτήσεις 
παραμένουν. 
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11. Στην παράγραφο 2.10 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, 2.10.4 
Καθίσματα και στήριξη επιβατών, 
2.10.4.4 Ειδικός χώρος 
στάθμευσης αμαξιδίου ΑμεΑ, 
αναφέρεται ομοίως όπως στην 
παράγραφο 2.9.4.3 
«Διευκόλυνση ΑμεΑ» ότι η 
οπίσθια πλευρά του αμαξιδίου 
ΑμεΑ θα στηρίζεται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένη, κάθετη και 
σταθερή επιφάνεια, ενώ ειδική 
ζώνη θα είναι εγκατεστημένη για 
την ασφάλισή του. Κατάλληλη 
χειρολαβή, στερεωμένη στην 
πλευρά του λεωφορείου, θα 
διευκολύνει την στήριξη του 
ΑμεΑ. 
Παρακαλούμε για την 
τροποποίηση της παραγράφου 
και την διατύπωσή της ως 
ακολούθως ώστε να 
αποφευχθούν παρερμηνείες: 
«Η οπίσθια πλευρά του 
αμαξιδίου ΑμεΑ θα στηρίζεται σε 
κατάλληλα διαμορφωμένη, 
κάθετη και σταθερή επιφάνεια, 
και οι λοιπές προδιαγραφές θα 
είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 
UN/ECER 107 (αφορά σε 
λεωφορεία κατηγορίας Μ2 ή 
Μ3)». 

ΝΑΙ 

Ο αναθέτων φορέας 
λαμβάνει υπόψη τα 
σχόλια και θα προβεί σε 
τροποποίηση 
αναφορικά με τη 
διατύπωση της 
απαίτησης. 

12 2.11.3 71 

12. Στην παράγραφο 2.11 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ, 2.11.3 
Χαρακτηριστικά Παραθύρων, 
ζητείται η ανοιγόμενη επιφάνεια 
να είναι κατ’ ελάχιστο, το 12% της 
συνολικής υαλόφρακτης 
επιφάνειας των πλευρικών 
παραθύρων, μη 
συνυπολογιζόμενων των 
επιφανειών των φεγγιτών επάνω 
από τις θύρες των επιβατών και 
οδηγού καθώς και της 
επιφάνειας του παραθύρου του 
οδηγού. 
Κατά τη γενική πρακτική της 
κατασκευής λεωφορείων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 

ΟΧΙ 

Η ανοιγόμενη 
επιφάνεια των 
παραθύρων πρέπει να 
είναι κατ’ ελάχιστον 
12% της συνολικής 
υαλόφρακτης 
επιφάνειας των 
πλευρικών παραθύρων, 
μη συνυπολογιζόμενων 
των επιφανειών των 
φεγγιτών επάνω από τις 
θύρες των επιβατών και 
οδηγού καθώς και της 
επιφάνειας του 
παραθύρου του 
οδηγού, ώστε να 
εξασφαλίζεται η 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
αστικών, τα πλευρικά παράθυρα 
δεν έχουν καθόλου ανοίγματα ή 
έχουν πολύ μικρές θυρίδες 
προκειμένου να μεγιστοποιείται 
η απόδοση του κλιματιστικού 
συστήματος και να μην υπάρχουν 
απώλειες, καθώς τα σύγχρονα 
κλιματιστικά συστήματα 
ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες 
ψύξης, θέρμανσης και 
αερισμού/εξαερισμού των 
λεωφορείων. 
 
Η απαίτηση για ανοιγόμενη 
επιφάνεια κατ’ ελάχιστο 12% της 
συνολικής υαλόφρακτης 
επιφάνειας των πλευρικών 
παραθύρων κρίνεται υπερβολική 
δεδομένων και των κλιματικών 
συνθηκών της χώρας μας με τις 
υψηλές θερμοκρασίες  το 
καλοκαίρι, όπου οι απώλειες θα 
πρέπει να ελαχιστοποιούνται 
προκειμένου να μην 
καταναλώνεται άσκοπα ενέργεια 
από το κλιματιστικό, η οποία θα 
έχει ως άμεση συνέπεια την 
μείωση της αυτονομίας κίνησης 
των λεωφορείων αφού 
σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής 
ενέργειας των μπαταριών θα 
καταναλίσκεται για την κάλυψη 
των απωλειών ψύξης λόγω των 
ανοικτών παραθύρων και όχι για 
την κίνηση των λεωφορείων. 
Για τους ανωτέρω λόγους 
ζητούμε να αναδιατυπωθεί η 
σχετική παράγραφος ως 
ακολούθως: 
«Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι 
κολλητά. Το άνοιγμα των 
παραθύρων, εκτός αυτού του 
οδηγού που θα είναι συρόμενο, 
θα γίνεται με ανάκλιση. Η 
ανοιγόμενη επιφάνεια θα είναι 
κατ’ ελάχιστο, το 2% της 
συνολικής υαλόφρακτης 
επιφάνειας των πλευρικών 
παραθύρων, μη 

επαρκής ανακύκλωση 
του αέρα και λόγω των 
σύγχρονων αναγκών 
υγιεινής δημόσια 
προσβάσιμων χώρων, 
όπου η δυνατότητα για 
φυσικό αερισμό 
κρίνεται ως απαραίτητη, 
λόγω της πανδημίας 
COVID-19. 
Επίσης, τονίζεται ότι ο 
αναθέτων φορέας, κατά 
το παρελθόν, έχει 
προχωρήσει σε 
τροποποιήσεις σε 
υφιστάμενα οχήματα 
του στόλου, ώστε να 
επιτύχει ικανοποιητική 
εισροή φυσικού αέρα 
σε περιπτώσεις που 
κρινόταν ότι υπήρχε 
σχετικό ζήτημα.  
Η απαίτηση παραμένει. 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
συνυπολογιζόμενων των 
επιφανειών των φεγγιτών επάνω 
από τις θύρες των επιβατών και 
οδηγού καθώς και της 
επιφάνειας του παραθύρου του 
οδηγού». 

13 2.12.5 72 

13. Στην παράγραφο 2.12 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΨΥΞΗ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 2.12.5 Φυσικός 
αερισμός, ζητείται τα λεωφορεία 
να φέρουν σύστημα φυσικού 
αερισμού, ο οποίος θα 
επιτυγχάνεται, μέσω, 
τουλάχιστον, μιας θυρίδας 
οροφής, με ηλεκτροκίνητη ή 
χειροκίνητη λειτουργία. Η θυρίδα 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως έξοδος διαφυγής, εφόσον 
πληροί τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές του [7]. 
Ζητούμε να διαγραφεί η 
συγκεκριμένη απαίτηση καθώς 
δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
θυρίδας οροφής για τον φυσικό 
αερισμό του χώρου των επιβατών 
καθώς ο αερισμός μπορεί να 
γίνεται από τα ανοιγόμενα 
παράθυρα αλλά και από το 
σύστημα κλιματισμού, όπως 
ακριβώς προδιαγράφεται στις 
σχετικές παραγράφους της υπό 
διαβούλευση τεχνικής 
προδιαγραφής. 
 
Ως έξοδοι κινδύνου βέβαια 
προβλέπονται τα σχετικά 
παράθυρα και η θύρα σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς 
για τα λεωφορεία, σύμφωνα με 
τον κανονισμό UN/ECER 107. 

ΟΧΙ 

Η ύπαρξη θυρίδας 
οροφής, για τον φυσικό 
αερισμό του χώρου των 
επιβατών και 
εναλλακτικά ως έξοδος 
διαφυγής, κρίνεται 
απαραίτητη και 
συνεισφέρει στον 
φυσικό αερισμό του 
εσωτερικού του 
λεωφορείου όταν αυτή 
κρίνεται απαραίτητη, 
στη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα και 
στην προστασία του 
επιβατικού κοινού από 
αερομεταφερόμενες 
ασθένειες. 

14 2.14.2 73 

14. Στην παράγραφο 2.14 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, 2.14.2 
Χαρακτηριστικά Συσσωρευτών, 
ζητείται οι συσσωρευτές κίνησης 
να έχουν χωρητικότητα ώστε να 
εξασφαλίζεται η αυτονομία του 
λεωφορείου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.5.2 των παρουσών 
τεχνικών προδιαγραφών, με 

ΟΧΙ 

Ανάλογα με τον 
προσφερόμενο τύπο 
των συσσωρευτών και 
τις κυκλοφοριακές 
απαιτήσεις των 
διαδρομών, η 
δυνατότητα 
ταχυφόρτισης των 
συσσωρευτών κρίνεται 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
βάση τις κλιματολογικές 
συνθήκες της Αθήνας 
(παράγραφος 2.1.2). Η 
δυνατότητα ταχυφόρτισης των 
συσσωρευτών είναι προτιμητέα.  
Επί ποινή αποκλεισμού, οι 
συσσωρευτές να μην είναι 
τοποθετημένοι στην οροφή του 
οχήματος, διότι η τοποθέτηση 
τους στην οροφή επιδρά 
αρνητικά στην ενεργητική 
ασφάλεια, λόγω υψηλότερου 
κέντρου βάρους του οχήματος, 
ενώ στις κλιματικές συνθήκες της 
Αθήνας (παράγραφος 2.1.2) οι 
υψηλές θερμοκρασίες θα έχουν 
αρνητική επίδραση τη διάρκεια 
ζωής τους. 
 
Όπως σίγουρα γνωρίζετε, οι 
κατασκευαστές μπαταριών 
κίνησης οχημάτων, δεν συνιστούν 
την συχνή ταχυφόρτιση αυτών 
καθώς αυτή επηρεάζει τη 
διάρκεια ζωής των 
συσσωρευτών. 
Ειδικά στην περίπτωση των 
αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων, 
οι συνθήκες χρήσης είναι 
ιδανικές για βραδεία φόρτιση 
κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν 
δεν εκτελούν μεταφορικό έργο. 
 
Για τον ανωτέρω λόγο, ζητούμε 
να διαγραφεί η προτίμηση για 
δυνατότητα ταχυφόρτισης των 
συσσωρευτών κίνησης. 
 
Επιπροσθέτως, η απαίτηση για 
μη τοποθέτηση των μπαταριών 
στην οροφή του λεωφορείου, επί 
ποινή αποκλεισμού, εκτός του ότι 
μειώνει δραματικά τον 
ανταγωνισμό, εγείρει ζητήματα 
ασφάλειας καθώς η τοποθέτηση 
αυτών εσωτερικά στον χώρο 
επιβατών και πιθανώς κάτω από 
καθίσματα επιβατών εγκυμονεί 
άμεσο κίνδυνο στους επιβάτες σε 

ως επιθυμητή, διότι 
προσφέρει στον φορέα 
σημαντικά μεγαλύτερη 
ευελιξία σε μελλοντικό 
προγραμματισμό των 
δρομολογίων. 
 
Η τοποθέτηση των 
συσσωρευτών στην 
οροφή του οχήματος 
έχει ως αποτέλεσμα τη 
συνεχή έκθεση τους 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία, που είναι 
ιδιαίτερα υψηλή στην 
Ελλάδα και στην Αθήνα, 
με αποτέλεσμα την 
υψηλότερη 
θερμοκρασία των 
συσσωρευτών σε σχέση 
με το αν ήταν 
τοποθετημένοι στο 
πίσω μέρος ή στο 
δάπεδο του οχήματος. 
Το γεγονός αυτό 
προκαλεί την απαίτηση 
για τοποθέτηση ισχυρού 
συστήματος ψύξης των 
συσσωρευτών, το οποίο 
ωστόσο, βάσει 
δεδομένων, φαίνεται να 
μην εκμηδενίζει τον 
κίνδυνο ανάφλεξης των 
συσσωρευτών με 
καταστροφικές 
συνέπειες. 
 
Επιπλέον, οι 
συσσωρευτές με υψηλή 
ενεργειακή πυκνότητα 
συγκεντρώνουν 
υψηλότερες 
θερμοκρασίες, ειδικά 
κατά τη φόρτιση τους, 
με την έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία να 
αυξάνει ακόμα 
περισσότερο τη 
θερμοκρασία τους, με 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
περίπτωση δυσλειτουργίας των 
μπαταριών καθώς υπάρχει άμεση 
εγγύτητα. 
Η αιτιολόγηση ότι η τοποθέτηση 
των μπαταριών στην οροφή 
επιδρά αρνητικά στην ενεργητική 
ασφάλεια, λόγω υψηλότερου 
κέντρου βάρους του οχήματος, 
δεν ευσταθεί σε αυτού του 
είδους τα οχήματα καθώς η 
δυναμική τους κατάσταση 
ιδιαιτέρως και με χαμηλή 
ταχύτητα, δεν αποτελεί αρνητικό 
παράγοντα στην ενεργητική 
ασφάλεια του λεωφορείου. 
Επίσης, η αναφορά ότι οι υψηλές 
θερμοκρασίες θα έχουν αρνητική 
επίδραση τη διάρκεια ζωής των 
μπαταριών, επίσης δεν ευσταθεί 
καθώς εκτός του ότι 
προστατεύονται από κατάλληλα 
καλύμματα στην οροφή του 
λεωφορείου, διαθέτουν και 
συστήματα ψύξης ώστε να 
διατηρούν σταθερή θερμοκρασία 
ή χρησιμοποιούνται μπαταρίες 
τεχνολογίας στερεού 
ηλεκτρολύτη SOLID STATE-LMP, η 
οποία χρησιμοποιείται και από το 
προτεινόμενο λεωφορείο  
Bluebus 6m, και η οποία είναι η 
πιο σύγχρονη και αποδοτικότερη 
την περίοδο που διανύουμε και η 
λειτουργία της δεν επηρεάζεται 
από το εύρος θερμοκρασιών που 
επικρατούν στη χώρα μας. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους 
ζητούμε την τροποποίηση της 
συγκεκριμένης παραγράφου και 
την διατύπωσή της ως 
ακολούθως: 
 
«Οι συσσωρευτές κίνησης θα 
έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 
100kWh ώστε να εξασφαλίζεται η 
αυτονομία του λεωφορείου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 
2.5.2 των παρουσών τεχνικών 

αποτέλεσμα την ανάγκη 
συστημάτων ψύξης και 
τις αυξημένες 
πιθανότητες ανάφλεξης. 
 
Αναφορικά με την 
ενεργητική ασφάλεια, η 
τοποθέτηση των 
συσσωρευτών στην 
οροφή αναμφισβήτητα 
«ψηλώνει» το κέντρο 
βάρους του 
λεωφορείου. Τα οφέλη 
του χαμηλού κέντρου 
βάρους υφίστανται και 
σε χαμηλές ταχύτητες, 
σε περίπτωση απότομης 
αλλαγής κατεύθυνσης ή 
απότομου 
φρεναρίσματος, 
περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένα όχημα με 
χαμηλότερο κέντρο 
βάρους θα 
ανταποκριθεί 
αποτελεσματικότερα, 
συγκριτικά με ένα 
όχημα αντίστοιχων 
λοιπών 
χαρακτηριστικών  αλλά 
με υψηλότερο κέντρο 
βάρους. 
Η απαίτηση παραμένει. 
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α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 
προδιαγραφών, με βάση τις 
κλιματολογικές συνθήκες της 
Αθήνας (παράγραφος 2.1.2).  
Οι συσσωρευτές κατά προτίμηση 
να είναι τοποθετημένοι στην 
οροφή του οχήματος εξωτερικά 
του αμαξώματος για λόγους 
ασφαλείας των επιβατών αλλά 
και για την εξοικονόμηση χώρου 
στο εσωτερικό αυτού. Η 
τοποθέτηση τους στην οροφή 
επιδρά θετικά στην ασφάλεια, 
λόγω της μη εγγύτητας με τον 
χώρο επιβατών, ενώ στις 
κλιματικές συνθήκες της Αθήνας 
(παράγραφος 2.1.2) με τις 
υψηλές θερμοκρασίες 
προτιμάται η χρήση μπαταριών 
τύπου στερεού ηλεκτρολύτη 
(solid state – LMP – Lithium Metal 
Polymer) ή κατάλληλου 
συστήματος ψύξης αυτών». 

 
Φορέας 5 – Τσάπας Δημήτριος (Mercedes Benz Ελλάς) 

α/α § Σελίδα 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΟΛΙΟ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ 

1 2.3 66 

Αξιότιμοι Κυρίες / Κύριοι, 
 
Η εταιρεία μας Mercedes Benz 
Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕΕ 
προτίθεται να συμμετάσχει στον 
επικείμενο διαγωνισμό. 
 
Ακολούθως θα δείτε τις 
παρατηρήσεις μας επί των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
 
1. Στην παράγραφο 2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, 
απαιτείται ελάχιστος συνολικός 
αριθμός 29 επιβαινόντων (χωρίς 
τον οδηγό και τον ΑμεΑ) εκ των 
οποίων τουλάχιστον 5 καθήμενοι, 
καθώς και μία θέση ΑμεΑ. 
 

ΟΧΙ 

Η ανάλυση του 
αναθέτοντα φορέα 
κατέδειξε τις 
ζητούμενες ανάγκες 
χωρητικότητας ως 
απαραίτητες. Η 
απαίτηση παραμένει ως 
έχει. 
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Ζητούμε η παράγραφος 2.3 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ, να διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
 
• Ελάχιστος συνολικός αριθμός 
επιβατών (χωρίς τον οδηγό και τον 
ΑμεΑ): 19  
• Ελάχιστος αριθμός καθήμενων 
επιβατών (χωρίς τον οδηγό και τον 
ΑμεΑ): 10  
• Θέσεις ΑμεΑ: (τουλάχιστον) 1 
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2. Στην παράγραφο 2.4 ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ζητείται μεταξύ 
άλλων: 
 
• Μέγιστο μήκος: 6.000 (mm) 
• Μέγιστο πλάτος: 2.400 (mm) 
• Μέγιστο ύψος: 3.500 (mm) 
• Ελάχιστο εσωτερικό ύψος [1]: 
2.000(mm) 
 
Ζητούμε η απαίτηση για το μήκος 
και το εσωτερικό ύψος να 
διαμορφωθεί ως ακολούθως: 
 
• Μέγιστο μήκος: έως 7.500 mm 
• Ελάχιστο εσωτερικό ύψος [1]: 
1.900 mm 

ΟΧΙ 

Το ζητούμενο μέγιστο 
μήκος των λεωφορείων 
αφορά μίνι λεωφορεία 
και έχει υπολογισθεί 
έτσι ώστε να 
διατηρείται και να 
παρέχεται η μέγιστη 
δυνατότητα ελιγμών 
στο κέντρο της Αθήνας, 
καθώς και στο Ιστορικό 
Κέντρο της Αθήνας, 
όπου οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες είναι 
ιδιαίτερα δύσκολες. 
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3. Στην παράγραφο 2.6.2 Κύκλος 
Στροφής, αναγράφεται: 
«Η διάμετρος του μέγιστου κύκλου 
στροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 8m» 
 
Εκ παραδρομής, προφανώς, 
γίνεται αναφορά σε διάμετρο, ενώ 
τα 8m. είναι ακτίνα. Παρακαλούμε 
για την αντίστοιχη διόρθωση. 

ΝΑΙ 

Θα υπάρξει σχετική 
διόρθωση. Η μέγιστη 
ακτίνα στροφής είναι τα 
8 μέτρα. 

4 2.28.4 80 

4. Στην παράγραφο 2.28.4 
Εγγύηση Αντισκωριακής 
Προστασίας, αναγράφεται: 
 
«Τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη για 
την αντισκωριακή προστασία 
αυτοφερόμενης κατασκευής – 
αμαξώματος, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα συντήρησης του 
κατασκευαστή.» 

ΝΑΙ 

Ο αναθέτων φορέας 
λαμβάνει υπόψη το 
σχόλιο και θα προβεί σε 
τροποποίηση της 
διακήρυξης. 
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ΦΟΡΕΑ 
 
Ζητούμε η παράγραφος 2.28.4 
Εγγύηση Αντισκωριακής 
Προστασίας, να διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
«Τουλάχιστον δέκα (10) έτη για 
την αντισκωριακή προστασία 
αυτοφερόμενης κατασκευής – 
αμαξώματος, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα συντήρησης του 
κατασκευαστή.» 
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5. Στην παράγραφο 2.1.1.2. 
Εμπειρία Κατασκευαστή του 
Λεωφορείου , αναγράφεται: 
 
«Ο κατασκευαστής του 
λεωφορείου θα πρέπει να έχει 
εκτελέσει σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,ή σε χώρες 
της ΕΟΧ, ΕΖΕΣ, ή σε χώρες μη μέλη 
της Ε.Ε. που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση την 
τελευταία πενταετία έως την 
ημέρα του διαγωνισμού, 
τουλάχιστον μία σύμβαση 
προμήθειας ηλεκτρικών αστικών 
λεωφορείων με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά με τα 
προσφερόμενα αστικά λεωφορεία 
και με έγκριση τύπου ΕΚ 
(Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου), όπως 
αυτή ορίζεται στην παράγραφο 
2.1.1.1, σε οργανισμούς-εταιρείες 
αστικών συγκοινωνιών ή σε 
άλλους ιδιωτικούς φορείς.» 
 
Θα παρακαλούσαμε, η 
παράγραφος 2.1.1.2, να 
απαλειφθεί ή να διαμορφωθεί 
καταλλήλως, καθώς η εταιρία μας 
θα προσφέρει ένα εντελώς 
καινούργιο και πρωτοποριακό 
προϊόν το οποίο σχεδιάζεται να 
παρουσιαστεί στα μέσα του 2023. 

ΟΧΙ 

Η επιλογή 
κατασκευαστή που δεν 
έχει εκτελέσει 
παραδόσεις σε χώρες 
της ΕΟΧ, ΕΖΕΣ, ή σε 
χώρες μη μέλη της Ε.Ε. 
που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Τελωνειακή 
Ένωση την τελευταία 
πενταετία κρίνεται ότι 
αυξάνει τον κίνδυνο μη 
εκπλήρωσης  της 
σύμβασης, λόγω των 
ολοένα και 
σοβαρότερων 
προβλημάτων που 
εντοπίζονται τα 
τελευταία έτη σε 
επίπεδο εφοδιαστικών 
αλυσίδων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επιπρόσθετα, 
η απουσία σχετικής 
απαίτησης θα επέτρεπε 
τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό σε 
κατασκευαστές 
αμφιβόλου ποιοτικού 
ελέγχου, εφόσον ο 
κίνδυνος αυτός 
μετριάζεται με τη 
συγκεκριμένη απαίτηση 
περί εμπειρίας. 
Ο αναθέτων φορέας 
κρίνει ότι η απαίτηση 
δεν δύναται να 
τροποποιηθεί. 

6 
2.2.2 
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6. Στις παραγράφους 2.2.2 και 
2.9.2 αναγράφονται τα εξής:  

ΟΧΙ 
 

Το σύνολο του 
διαδρόμου του 
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2.2.2 Βασικά Χαρακτηριστικά  
Μονώροφο απλό, αστικό 
λεωφορείο κατηγορίας Μ3, 
κλάσης Ι, νέας κατασκευής, 
παραγόμενο σε σειρά, με 
ηλεκτροκινητήρα (-ες) έλξης, 
χαμηλοδάπεδο και δίχως βαθμίδες 
στον διάδρομο κίνησης των 
επιβατών. 
 
2.9.3 Επιβάτες  
Σε όλες τις θύρες τα λεωφορεία δε 
θα φέρουν εσωτερικά βαθμίδες ή 
ράμπες. Ο διάδρομος των 
λεωφορείων, όπως ορίζεται στον 
[7], δε θα φέρει βαθμίδα. 
Πιθανότατα η μη ύπαρξη 
βαθμίδων, εσωτερικά, έχει 
τοποθετηθεί στη διαβούλευση 
από μεγάλο αστικό λεωφορείο. 
 
Παρακαλούμε διαμορφωθούν οι, 
ανωτέρω, παράγραφοι έτσι ώστε 
το προσφερόμενο προϊόν να 
δύναται να φέρει μια (κατά το 
μέγιστο) εσωτερική βαθμίδα. 

ΟΧΙ λεωφορείου, όπως 
ορίζεται από τον [7], 
που οδηγεί στα 
καθίσματα (σταθερά ή 
πτυσσόμενα) των 
επιβατών θα πρέπει να 
μη φέρει βαθμίδες 
στους χώρους όπου 
προβλέπονται όρθιοι 
επιβάτες, είτε στατικά 
είτε για την κυκλοφορία 
τους, για την ασφάλεια 
των επιβατών 
(ηλικιωμένων, μικρών 
παιδιών κλπ) κατά την 
πρόσβαση τους σε αυτά 
και την αποφυγή 
ατυχημάτων λόγω 
πτώσης, δεδομένου του 
πυκνού αστικού 
περιβάλλοντος όπου θα 
τοποθετούνται οι 
διαδρομές των 
συγκεκριμένων 
λεωφορείων. 
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7. Στην παράγραφο 2.16.3. 
Διάταξη Επιγονάτισης (KNEELING), 
αναγράφεται: 
 
«Τα λεωφορεία πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με σύστημα 
επιγονάτισης (KNEELING) της 
δεξιάς πλευράς, το οποίο θα 
πρέπει να πληροί τις 
προδιαγραφές του [7].  
Όταν το λεωφορείο είναι 
ακινητοποιημένο θα μπορεί να 
βυθίζεται από την πλευρά των 
θυρών, για τη διευκόλυνση 
εισόδου, εξόδου των επιβατών ή 
τη χρήση της ράμπας ΑμεΑ.  
Η επιγονάτιση θα επιτυγχάνεται 
με μέγιστη απόσταση από το 
έδαφος όχι μεγαλύτερη των 
270mm σύμφωνα με τον [7]. Η 
επιγονάτιση θα ενεργοποιείται 
από τον οδηγό. Η εκκίνηση του 

ΟΧΙ 

Η ύπαρξη συστήματος 
ανάρτησης με 
αερόσουστες έχει 
θετική επίδραση 
καταρχήν στην άνεση 
των επιβατών, ενώ 
διατηρεί την απόσταση 
του δαπέδου του 
λεωφορείου με το 
δρόμο σταθερή 
ανεξάρτητα από την 
κατανομή του βάρους 
εντός του λεωφορείου. 
Ο αναθέτων φορέας 
κρίνει ότι η απαίτηση 
δεν δύναται να 
τροποποιηθεί. 
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λεωφορείου δεν θα είναι δυνατή, 
όταν το όχημα βρίσκεται στη θέση 
επιγονάτισης.» 
 
Καθώς η διαβούλευση αφορά την 
προμήθεια ΧΑΜΗΛΟΔΑΠΕΔΩΝ, 
αστικών μικρολεωφορείων, δεν 
είναι υποχρεωτική η ύπαρξη 
συστήματος επιγονάτισης για την 
απροσκοπτη είσοδο των επιβατών, 
και παρακαλούμε όπως η 
απαίτηση αναγραφεί ως 
προαιρετική και όχι υποχρεωτική. 

 


