
Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων σύμφωνα με τα ισχύοντα 

περί διαγωνισμών του δημοσίου. Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος 

συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του 

απαραίτητου εξοπλισμού. 

 

Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών 

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από 

τους υποψηφίους και θα συμπεριληφθούν στην τεχνική τους προσφορά . 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

 

α) Στήλη Α/Α: 

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των 

στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. 

 

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

προμηθευτή. 

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή 

ελάχιστο). 

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς. 

 

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:  

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 

η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 

Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. 

 

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 
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Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, 

εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις 

προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί 

και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 

 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα 

σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να 

είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη 

συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Προμήθεια Τριών (3) Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Αυτοκινήτων   

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Οι σταθμοί θα καλύψουν τις ανάγκες 

φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

που θα προμηθευτεί η ΜΕΘ. 

ΝΑΙ   

2 

Γενικά, τύπος, μέγεθος 

Οι σταθμοί φόρτισης θα είναι σταθεροί 

επιτοίχιοι/επιδαπέδιοι. 

Θα πρέπει να είναι καινούργιοι και 

αμεταχείριστοι. 

Θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις στα 

παρακάτω ενδεικτικά σημεία 

(πιθανή/προβλέπεται η αλλαγή σημείου 

τοποθέτησης): 

Στο νέο κτίριο της ΠΚΜ επί της οδού 26ης 

Οκτωβρίου 64. 

Στο κτίριο της ΠΚΜ Βασ. Όλγας 198  

Θα δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία : 

Τύπος , μοντέλο 

Έκδοση Εξοπλισμού  

Θα κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης 

ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3 

Χαρακτηριστικά  

Ο σταθμός λειτουργεί ως σημείο 

επαναφόρτισης υψηλής ισχύος και θα 

καλύπτει τις ανάγκες της ΚΥΑ 

42863/438/2019(ΦΕΚ 2040/Β/04-06-2019) 

Κάθε σταθμός φόρτισης θα πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο , 

τουλάχιστον, οχημάτων.  

Η  ισχύς ανά σημείο φόρτισης μπορεί να 

κυμαίνεται από 11 kVA σε 22 kVA   

Θα διαθέτει ρευματοδότες φόρτισης με 

τους παρακάτω τρόπους: 

Φόρτιση mode 3, δύο ρευματοδότες τύπου 

2. Οι σταθμοί φόρτισης θα λειτουργούν με 

τριφασική παροχή ρεύματος (50Hz, 400V)  

Θα έχει τα παρακάτω ελάχιστα 

χαρακτηριστικά: 

προστασία IP54 ή ανώτερω και θα μπορεί 

να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους. 

Προστασία από μηχανική πρόσκρουση ΙΚ10 

Θα διαθέτει σήμανση CE και RoHS 

Σύνδεση με τριφασική παροχή (3P+N+PE) 

Μηχανισμό διαμοιρασμού της διαθέσιμης 

ισχύος μεταξύ των ρευματοδοτών κατά την 

διάρκεια ταυτόχρονης φόρτισης δύο 

οχημάτων 

Φόρτιση με σύνδεση καλωδίου 

Μηχανισμό ασφάλισης του καλωδίου κατά 

την διάρκεια φόρτισης 

Οθόνη με πληροφορίες φόρτισης κλπ 

Κάθε ρευματοδότης θα διαθέτει καπάκι 

προστασίας 

Δυνατότητα επένδυσης εξωτερικών 

επιφανειών των σταθμών φόρτισης με 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εικαστικό και λογότυπα της ΠΚΜ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης λειτουργίας 

τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

4 

Συμβατή με το πρωτόκολλο Open Charge 

Point Protocol (OCPP), έκδοση 1.6. 

Δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου 

και άντλησης δεδομένων  από τους 

σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών 

Δυνατότητα επεξεργασίας σε πραγματικό 

χρόνο μεγάλου αριθμού δεδομένων που θα 

προέρχονται από τους σταθμούς φόρτισης 

Δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων στη 

λειτουργία των σταθμών φόρτισης και 

αναφορών για τη λειτουργία τους. 

Δυνατότητα δημιουργίας και άντλησης 

αναλυτικών στατιστικών  αναφορών σε 

αρχείο σε μορφή .csv ή άλλο αντίστοιχης 

μορφής 

Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών, σταθμών 

φόρτισης, συνδέσεων περιαγωγής, 

εγγραφής και διαγραφής χρηστών των 

σταθμών, χρέωσης και τιμολόγησης 

υπηρεσιών φόρτισης. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5 

Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει 

εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως 

χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η 

ημερομηνία έκδοσης της αδείας) 

ΝΑΙ   

6.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας (ορίζεται η 

εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, 

την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

ΝΑΙ   

6.2 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 

αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή 

εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό 

συνεργείο του Προμηθευτή, μεταφέρεται με 

έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ   

6.3 

 

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών  

Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε 

φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) 

 

ΝΑΙ 
  

6.4 

Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες 

πλήρεις συντηρήσεις / service (εργασία, 

αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα 

καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα 

έτη εγγύησης καλής λειτουργίας.  

ΝΑΙ   

6.5 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης 

/ αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η 

έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι 

(20) εργάσιμων ημερών ( θα ισχύει και μετά 

το πέρας της εγγύησης ) 

ΝΑΙ   

6.6 

Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο από τον 

Κατασκευαστή και Εγκαταστάσεις παροχής 

Service. 

ΝΑΙ   

6.7 Κάθε έξοδο για την πλήρη παράδοση και 

έντεχνη εγκατάσταση των σταθμών 
ΝΑΙ   

21DIAB000020197 2021-10-20



Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

φόρτισης  αναφέρθηκε παραπάνω, 

συμπεριλαμβάνεται στην Οικονομική 

Προσφορά και τις υποχρεώσεις του 

Αναδόχου για την πλήρη παράδοση των 

σταθμών   

6.8 

Τοποθέτηση εμφανούς πληροφοριακής 

πινακίδας  2 Χ1,5 ή 2Χ1  μέτρων σε έκαστο 

σημείο σταθμό φόρτισης με  ανεξίτηλη 

σήμανση με τον τίτλο  « Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας – Σταθμός Φόρτισης 

Ηλεκτροκίνητων οχημάτων κτλ.»,  καθώς και 

τη σχετική ανεξίτηλή σήμανση περί συγ/σης 

της πράξης από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον 

Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020. 

ΝΑΙ   

6.9 
Χρόνος παράδοσης/εγκατάστασης  σταθμών 

φόρτισης 
ΝΑΙ   

6.10 

Παρουσίαση των σταθμών φόρτισης 

εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών της 

Αναθέτουσας Αρχής από εκπρόσωπο του 

αναδόχου 

ΝΑΙ   
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