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1. Αντικείµενο προµήθειας 
 

• Σύστηµα προσδιορισµού ελαστικού µέτρου δυσκαµψίας – κόπωσης ασφαλτικού 

σκυροδέµατος: 1 τεµάχιο 

• Σύστηµα προσδιορισµού στατικού µέτρου δυσκαµψίας – συµπεριφοράς στην 

παραµενούσα παραµόρφωση ασφαλτικού σκυροδέµατος: 1 τεµάχιο 

• Σύστηµα τροχοαυλάκωσης – small device και συµπυκνωτή δοκιµίων 

τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος: 1 τεµάχιο 

• Σύστηµα γυροσκοπικού συµπυκνωτή ασφαλτικού σκυροδέµατος: 1 τεµάχιο 

• Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – falling weight 

deflectometer: 1 τεµάχιο 

• Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – ράβδος Benkelman: 

1 τεµάχιο 

• Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – αντιολισθηρόµετρο 

scrim ή εναλλακτικά grip tester: 1 τεµάχιο 

• Σύστηµα αξιολόγησης δυναµικής αποτύπωσης προφίλ (προφιλόµετρο) µε 

ακτίνες laser: 1 τεµάχιο 

• Αυτόµατος κόπανος Marshall: 1 τεµάχιο 

• Συσκευή ελέγχου συγκολλησιµότητας ασφάλτου-αδρανών (συσκευή µεθόδου 

vialit): 1 τεµάχιο 

• Εργαστηριακό ασφαλτικό mixer: 1 τεµάχιο 

• Συµβατικός εργαστηριακός εξοπλισµός:  

• Συσκευή εκτέλεσης δοκιµής Proctor: 1 τεµάχιο 

• Συσκευή εκτέλεσης θραύσης δοκιµίων CBR-Marshall: 1 τεµάχιο 

• Εργαστηριακά κόσκινα:  
• Κόσκινο ανοίγµατος 40mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 31,5mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 25mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 22,4mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 20mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 16mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 14mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 12,4mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 11,2mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 10mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 8mm: 1 τεµάχιο 



                  
 

K:\Promithies\ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΟΑΕ_5328_2014\tefhi\new_SoW_5328.doc     
     - 4 - 000b/5328/Β02 

• Κόσκινο ανοίγµατος 6,3mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 5,6mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 5mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 4mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 2mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 1mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 0,5mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 0,25mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 0,125mm: 1 τεµάχιο 
• Κόσκινο ανοίγµατος 0,063mm: 2 τεµάχια 

 
• Συσκευή δοκιµής ισοδύναµου άµµου: 1 τεµάχιο 

• Συσκευή shape index: 1 τεµάχιο 

• Ολοκληρωµένο λογισµικό διαχείρισης οδοστρώµατος: 1 τεµάχιο µε τρεις 

(3) άδειες χρήσης 

• Εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας και εγχειρίδια ασφαλείας για κάθε συσκευή σε δύο 

αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα (συνοπτικό) και σε δύο αντίγραφα στην 

αγγλική γλώσσα 

• Εγκατάσταση του εξοπλισµού σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός 

Α.Ε ή σε οχήµατα που θα παραχωρηθούν από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 

• Παρελκόµενα για όλες τις συσκευές, προκειµένου να µπορούν να λειτουργήσουν 

σύµφωνα µε το ισχύον για κάθε περίπτωση πρότυπο, που διέπει την δοκιµή που 

εκτελείται µε την κάθε συσκευή. 

• Εκπαίδευση του οριζόµενου από την Εγνατία Οδός Α.Ε. προσωπικού στην ορθή 

χρήση και λειτουργία κάθε συσκευής/λογισµικού, ως εξής: 

• Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για την οµάδα συσκευών προσδιορισµού 
µηχανικών χαρακτηριστικών (συσκευή προσδιορισµού ελαστικού µέτρου 
δυσκαµψίας-κόπωσης, συσκευή προσδιορισµού στατικού µέτρου 
δυσκαµψίας, συσκευή δοκιµής τροχοαυλάκωσης, συσκευή συµπυκνωτή 
δοκιµίων τροχοαυλάκωσης) 

• Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για την οµάδα συσκευών µέτρησης 
χαρακτηριστικών οδοστρώµατος (συσκευή αξιολόγησης δοµικής 
κατάστασης οδοστρώµατος-falling weight deflectometer, ράβδος 
Benkelman, grip tester, συσκευή αποτύπωσης προφίλ (προφιλόµετρα), 
συσκευή GPS). 

• Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για το λογισµικό διαχείρισης οδοστρώµατος 
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2. Τεχνικές προδιαγραφές  

2.1 Σύστηµα προσδιορισµού ελαστικού µέτρου δυσκαµψίας – κόπωσης 
ασφαλτικού σκυροδέµατος 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός 
συστήµατος προσδιορισµού ελαστικού µέτρου δυσκαµψίας – κόπωσης ασφαλτικού 
σκυροδέµατος. 
 
Το σύστηµα θα αποτελείται από µία συσκευή προσδιορισµού ελαστικού µέτρου 
δυσκαµψίας – κόπωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος, κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα 
για την ολοκληρωµένη εκτέλεση των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-26 , καθώς και από εξειδικευµένο λογισµικό που θα 
πραγµατοποιεί αυτόµατη καταγραφή των αποτελεσµάτων.   
 
Η συσκευή προσδιορισµού ελαστικού µέτρου δυσκαµψίας – κόπωσης ασφαλτικού 
σκυροδέµατος θα πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή 
ΕΝ 12697-26 “Bituminous Mixtures – Test Methods for hot mix asphalt – Part 26: 
stiffness”. 
 
Η συσκευή θα πραγµατοποιεί ελέγχους µε δύναµη φόρτισης 25-30ΚΝ, σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12697-26. 
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2.2 Σύστηµα προσδιορισµού στατικού µέτρου δυσκαµψίας – συµπεριφοράς 
στην παραµένουσα παραµόρφωση ασφαλτικού σκυροδέµατος 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός 
συστήµατος προσδιορισµού στατικού µέτρου δυσκαµψίας – συµπεριφοράς στην 
παραµελούσα παραµόρφωση ασφαλτικού σκυροδέµατος. 
 
Το σύστηµα θα αποτελείται από µία συσκευή προσδιορισµού στατικού µέτρου 
δυσκαµψίας – συµπεριφοράς στην παραµελούσα παραµόρφωση ασφαλτικού 
σκυροδέµατος και κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για την ολοκληρωµένη εκτέλεση 
των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 12697-25. 
 
Η συσκευή πρέπει να είναι συµβατή µε την συσκευή προσδιορισµού ελαστικού µέτρου 
δυσκαµψίας – κόπωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος, προκειµένου  να είναι δυνατή η χρήση 
του θαλάµου, της συσκευής φόρτισης και του λογισµικού από κοινού από τις δύο 
συσκευές. 
   
Η συσκευή θα πραγµατοποιεί ελέγχους µε δύναµη φόρτισης 30ΚΝ, και θα πρέπει να 
συµµορφώνεται απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 12697-25 “Bituminous 
Mixtures – Test Methods for hot mix asphalt – Part 25: cyclic compression test”. 
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2.3 Σύστηµα τροχοαυλάκωσης – Small device και συµπυκνωτή δοκιµίων 
τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός 
συστήµατος τροχοαυλάκωσης και συµπυκνωτή δοκιµίων τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού 
σκυροδέµατος. 
 
Το σύστηµα θα αποτελείται: 

• από µία συσκευή τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος, κατ’ελάχιστον από 
όλα τα απαραίτητα για την ολοκληρωµένη εκτέλεση των δοκιµών παρελκόµενα 
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 12697-22, καθώς και από εξειδικευµένο 
λογισµικό που θα πραγµατοποιεί αυτόµατη καταγραφή των αποτελεσµάτων των 
δοκιµών. 
Η συσκευή θα πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή 
ΕΝ 12697-22 “Bituminous Mixtures – Test Methods for hot mix asphalt – Part 22: 
wheel tracking test – small device”. 

 
• από µία συσκευή συµπυκνωτή δοκιµίων τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού 
σκυροδέµατος, κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για την ολοκληρωµένη εκτέλεση 
των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 12697-33, 
καθώς και από εξειδικευµένο λογισµικό που θα πραγµατοποιεί αυτόµατη καταγραφή 
των αποτελεσµάτων των δοκιµών. 
Τα παρασκευασµένα δοκίµια θα είναι συµβατά για τον έλεγχο τους από τη συσκευή 
τροχοαυλάκωσης- Small device. 
Η συσκευή θα πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή 
ΕΝ 12697-33 “Bituminous Mixtures – Test Methods for hot mix asphalt – Part 33: 
specimen prepared by the roller compactor”. 
 

Εναλλακτικά, το σύστηµα θα αποτελείται: 
• από µία συσκευή τροχοαυλάκωσης και συµπύκνωσης δοκιµίων ασφαλτικού 
σκυροδέµατος, κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για την ολοκληρωµένη εκτέλεση 
των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ12697-22 
“Bituminous Mixtures – Test Methods for hot mix asphalt – Part 22: wheel tracking test 
– small device” και ΕΝ 12697-33 “Bituminous Mixtures – Test Methods for hot mix 
asphalt – Part 33: specimen prepared by the roller compactor” καθώς και από 
εξειδικευµένο λογισµικό που θα πραγµατοποιεί αυτόµατη καταγραφή των 
αποτελεσµάτων των δοκιµών. 
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2.4 Σύστηµα γυροσκοπικού συµπυκνωτή ασφαλτικού σκυροδέµατος 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός 
συστήµατος γυροσκοπικού συµπυκνωτή ασφαλτικού σκυροδέµατος. 
 
Το σύστηµα θα αποτελείται από µία συσκευή γυροσκοπικού συµπυκνωτή ασφαλτικού 
σκυροδέµατος, κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για την ολοκληρωµένη εκτέλεση των 
δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 12697-10 και ΕΝ 
12697-31, καθώς και από εξειδικευµένο λογισµικό που θα πραγµατοποιεί αυτόµατη 
καταγραφή των αποτελεσµάτων των δοκιµών. 
 
Η συσκευή θα πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 
12697-10 “Bituminous Mixtures – Test Methods for hot mix asphalt – Part 10: 
compatibility” και EN 12697-31 “Bituminous Mixtures – Test methods for hot mix asphalt – 
Part 31- Specimen preparation by gyratory compactor”. 
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2.5 Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – Falling 
weight deflectometer 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός 
συστήµατος αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – Falling weight 
deflectometer. 
 
Το σύστηµα θα αποτελείται από µία συσκευή αξιολόγησης δοµικής κατάστασης 
οδοστρώµατος – falling weight deflectometer, κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για 
την ολοκληρωµένη εκτέλεση των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε την οδηγία “Design 
Manual for Roads and Bridges-vol.7, Pavement Design and Maintenance, Section 3 
Pavement Assessment, Falling Weight Deflectometer”, καθώς και από εξειδικευµένο 
λογισµικό που θα πραγµατοποιεί άµεση καταχώριση στοιχείων-µετρήσεων και αποτίµηση 
(evaluation) των δεδοµένων. 
 
Η συσκευή θα πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε την οδηγία “Design Manual for 
Roads and Brodges-vol.7, Pavement Design and Maintenance, Section 3 Pavement 
Assessment, Falling Weight Deflectometer”. 
 
Η συσκευή αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – falling weight 
deflectometer, θα πρέπει να είναι σε µορφή trailer και θα παρέχει αυτόµατο σύστηµα 
πραγµατοποίησης της δοκιµής (έλεγχος από το αυτοκίνητο). 
Η δυναµικότητα της συσκευής πρέπει να είναι 7-150ΚΝ µε δυνατότητα αναβάθµισης έως 
250KN, θα φέρει 18 γεώφωνα, αισθητήρες θερµοκρασίας για διόρθωση των µετρήσεων 
καθώς και συσκευή GPS. 
 
Η συσκευή θα συνοδεύεται από σύστηµα ασφαλείας, καθώς και δύο τουλάχιστον 
πιστοποιητικά εφαρµογής και καλής χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος από φορέα 
διαχείρισης αυτοκινητόδροµου. 
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2.6 Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – Ράβδος 
Benkelman 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός 
συστήµατος αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – Ράβδος Benkelman. 
 
Το σύστηµα θα αποτελείται από µία συσκευή αξιολόγησης δοµικής κατάστασης 
οδοστρώµατος – Ράβδος Benkelman, καθώς και κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για 
την ολοκληρωµένη εκτέλεση των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε την Προδιαγραφή 
AASHTO T256-01. 
 
Η συσκευή θα πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε την προδιαγραφή “AASHTO T256-
01 (R2011)-Standard Method of Test for Pavement Deflections”. 
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2.7 Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – 
αντιολισθηρόµετρο scrim ή εναλλακτικά Grip tester 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση σε όχηµα που θα υποδειχθεί και θα χορηγηθεί από την 
Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός συστήµατος αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – 
αντιολισθηρόµετρο scrim ή, εναλλακτικά Grip tester.  
 
Η προµήθεια αφορά σε ένα από τα δύο συστήµατα. 
 
Προδιαγραφές συστήµατος grip tester:  
Το σύστηµα θα αποτελείται από µία συσκευή αξιολόγησης δοµικής κατάστασης 
οδοστρώµατος Grip tester, κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για την ολοκληρωµένη 
εκτέλεση των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε την Προδιαγραφή CEN/TS 15901-7, 
καθώς και αυτόµατο σύστηµα καταγραφής των µετρήσεων σε συσχετισµό µε τη θέση 
δειγµατοληψίας. 
 
Η συσκευή αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – Grip tester θα πρέπει να 
συµµορφώνεται απόλυτα µε την προδιαγραφή “CEN/TS 15901-7”. 
 
Η συσκευή θα συνοδεύεται από σύστηµα ασφαλείας, καθώς και δύο τουλάχιστον 
πιστοποιητικά εφαρµογής και καλής χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος από φορέα 
διαχείρισης αυτοκινητόδροµου. 
 
Προδιαγραφές συστήµατος scrim: 
Το σύστηµα θα αποτελείται από µία συσκευή αξιολόγησης δοµικής κατάστασης 
οδοστρώµατος – αντιολισθηρόµετρο scrim, κατ’ελάχιστον από όλα τα απαραίτητα για την 
ολοκληρωµένη εκτέλεση των δοκιµών παρελκόµενα σύµφωνα µε την Προδιαγραφή 
CEN/TS 15901-6, καθώς και αυτόµατο σύστηµα καταγραφής των µετρήσεων σε 
συσχετισµό µε τη θέση δειγµατοληψίας. 
 
Η συσκευή αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – αντιολισθηρόµετρο scrim  
θα πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε την προδιαγραφή “CEN/TS 15901-6”. 
 
Η συσκευή θα συνοδεύεται από σύστηµα ασφαλείας, καθώς και δύο τουλάχιστον 
πιστοποιητικά εφαρµογής και καλής χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος από φορέα 
διαχείρισης αυτοκινητόδροµου. 
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2.8 Σύστηµα αξιολόγησης δυναµικής αποτύπωσης προφίλ (προφιλόµετρο) 
µε ακτίνες laser 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση (των αισθητήρων) σε όχηµα που θα υποδειχθεί και θα 
χορηγηθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός συστήµατος αξιολόγησης δυναµικής 
αποτύπωσης προφίλ (προφιλόµετρο) µε ακτίνες laser. 
 
Το σύστηµα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πρότυπα : 

• ASTM E950 (longitudinal profile) 
• AASHTO PP37 (pavement roughness) 
• ASTM E1845 (pavement macrotexture) 
• ISO 13473 (mean profile depth) 
• World Bank Technical Paper 46, class1 

Και να εκτελεί τις παρακάτω µετρήσεις: 
• ∆ιαµήκες προφίλ µε ακρίβεια τουλάχιστον +/-0,5mm σε διαστήµατα από 100mm 
• Οµαλότητα τουλάχιστον σε δείκτη IRI και επιπλέον σε Ride Number και NAASRA 
• Επιφανειακή υφή, MPD τουλάχιστον 1mm και SMTD τουλάχιστον 5mm 

 
Επιπλέον των παραπάνω, το σύστηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε GPS καταγραφής 
συντεταγµένων και σύνδεσης τους µε τις µετρούµενες ιδιότητες. Επιπρόσθετα θα πρέπει 
να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα µέτρησης της διανυόµενης απόστασης (χιλιοµετρική 
θέση) και σύνδεση της µε τις µετρούµενες ιδιότητες και τις αντίστοιχες συντεταγµένες. 
Τέλος θα πρέπει να φέρει σύστηµα λήψης φωτογραφιών/βίντεο υψηλής ανάλυσης 
(τουλάχιστον 1920x1080 pixels), µε δυνατότητα λήψης τουλάχιστον ανά 5m, όταν το 
όχηµα κινείται µε την µέγιστη ταχύτητα µετρήσεων, δυνατότητα καθορισµού συχνότητας 
λήψης, δυνατότητα ζουµ, σύνδεση βίντεο και φωτογραφιών µε τις συντεταγµένες και τη 
διανυόµενη απόσταση, µε ακρίβεια φωτογραφιών +/-1m από το σύστηµα µέτρησης 
απόστασης.   
 
Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε την κλάση 1 – World Bank Class1. Θα είναι 
δυνατή η τοποθέτηση του σε οποιοδήποτε όχηµα, χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένου 
εξοπλισµού ή προσωπικού, και θα φέρει δύο συστήµατα µέτρησης – λέιζερ- ένα σε κάθε 
πάτηµα τροχού, προκειµένου να είναι δυνατή η ταυτόχρονη λήψη µετρήσεων µε τις 
προαναφερόµενες προδιαγραφές – πρότυπα. Το σύστηµα θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα λήψης µετρήσεων σε ταχύτητες από 1 έως 115km/h. 
 
Το σύστηµα θα συνοδεύεται από κατάλληλο λογισµικό που θα παρέχει τη δυνατότητα 
επεξεργασίας µετρήσεων και παρουσίασης αποτελεσµάτων: επιφανειακή υφή σε µονάδες 
MPD και SMTD, οµαλότητα σε IRI µε δυνατότητα διόρθωσης για ταχύτητες µικρότερες 
από 20km/h, οµαλότητα σε Ride Number και NAASRA, διαµήκες προφίλ. Επιπρόσθετα το 
λογισµικό θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ∆υνατότητα παρουσίασης video του δρόµου όπως λήφθηκε από την κάµερα 
• Εργαλεία µέτρησης επιφανειών, αποστάσεων, ύψους, µήκους κ.λπ. από το ληφθέν 
βίντεο 
• ∆υνατότητες ζούµ, διακοπής και συνέχισης προβολής, αλλαγής µεγέθους και 
εξαγωγής στο βίντεο που λήφθηκε 
• ∆υνατότητα απόδοσης συντεταγµένων σε στοιχεία του αυτοκινητοδρόµου όπως 
εντοπίζονται στο βίντεο 
• Εξαγωγή αρχείων φωτογραφίας τουλάχιστον σε µορφή *.jpg 
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• Εργαλεία δηµιουργίας τελικών εκθέσεων, πινάκων και γραφηµάτων µε τις 
µετρήσεις, τη χιλιοµετρική θέση, τις συντεταγµένες και άλλες ιδιότητες που 
καταγράφηκαν 
• Κεντρική βάση δεδοµένων για τη διαχείριση όλων των δεδοµένων 
• ∆υνατότητα εξαγωγής των εξής αρχείων: *.csv, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.shp. ∆υνατότητα 
εξαγωγής αρχείων για περαιτέρω επεξεργασία µε τα προγράµµατα MS OFFICE και 
ARC GIS. 
• Συγχρονισµένη απεικόνιση όλων των δεδοµένων: συντεταγµένες, 
βίντεο/φωτογραφίες, µετρήσεις, χιλιοµετρική θέση κ.λπ. 

 
Η συσκευή θα συνοδεύεται από σύστηµα ασφαλείας, καθώς και δύο τουλάχιστον 
πιστοποιητικά εφαρµογής και καλής χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος από φορέα 
διαχείρισης αυτοκινητόδροµου. 
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2.9 Αυτόµατος κόπανος Marshall 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
αυτόµατου κόπανου Marshall . 
 
Η συσκευή θα πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN 12697-10 και ΕΝ 12697-30. 

 
Η συσκευή θα συνοδεύεται από τρεις (3) πλήρεις µήτρες Marshall (ΕΝ standard). 
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2.10 Συσκευή ελέγχου συγκολλησιµότητας ασφάλτου-αδρανών (συσκευή 
µεθόδου vialit) 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
συσκευή ελέγχου συγκολλησιµότητας ασφάλτου-αδρανών (συσκευή µεθόδου vialit). 
 
Η συσκευή θα πληροί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 12272-3. 
 
Περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα για την εκτέλεση της δοκιµής παρελκόµενα. 
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2.11 Εργαστηριακό ασφαλτικό mixer 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός 
εργαστηριακού mixer ασφαλτικού σκυροδέµατος. 
 
Η συσκευή θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� Χωρητικότητα κάδου mixer 30 λίτρα 
� Ταχύτητα ανάµιξης ρυθµιζόµενη µεταξύ 5 και 35rpm 
� Θερµοκρασία ανάµιξης ρυθµιζόµενη µεταξύ της ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας και 

250oC. 
� Ελάχιστη συνολική ισχύς 7000W 

 
Περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα για την εκτέλεση της δοκιµής παρελκόµενα. 
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2.12 Συµβατικός εργαστηριακός εξοπλισµός 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
συµβατικού εργαστηριακού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατά περίπτωση 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Αναλυτικά: 
 
2.12.1 Συσκευή εκτέλεσης δοκιµής Proctor  
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. µίας 
συσκευής εκτέλεσης δοκιµής Proctor . 
 
Η συσκευή θα φέρει αυτόµατο κόπανο, θα είναι σύµφωνη µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 
13286-2 και θα φέρει κατ’ελάχιστον όλα τα παρελκόµενα για την εκτέλεση των δοκιµών 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13286-2. 
 
 
 
2.12.2  Συσκευή εκτέλεσης θραύσης δοκιµίων CBR-Marshall 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. µίας 
συσκευής εκτέλεσης θραύσης δοκιµίων CBR-Marshall . 
 
Η συσκευή θα είναι αυτόµατη µε ψηφιακό πίνακα και θα είναι σύµφωνη µε το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ 13286-47. 
 
Στη συσκευή περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα παρελκόµενα για την εκτέλεση της δοκιµής 
CBR-Marshall, ήτοι: 

� Λογισµικό για CBR tests 
� Λογισµικό για Marshall tests 

 
 
 
2.12.3. Εργαστηριακά κόσκινα 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
εργαστηριακών κόσκινων . 
 
Τα κόσκινα θα είναι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 3310-1 και του προτύπου 
ISO 3310-2. 
 
Η διάµετρος των κόσκινων θα είναι διαµέτρου 30mm, και θα είναι κατασκευασµένα από 
πλέγµα. 
 
Τα κόσκινα θα πρέπει να είναι: 

� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 40mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 31,5mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 25mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 22,4mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 20mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 16mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 14mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 12,4mm 
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� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 11,2mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 10mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 8mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 6,3mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 5,6mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 5mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 4mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 2mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 1mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 0,5mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 0,25mm 
� Ένα κόσκινο ανοίγµατος 0,125mm 
� ∆ύο τεµάχια κόσκινου ανοίγµατος 0,063mm 

 
 
 
 
2.12.4 Συσκευή δοκιµής ισοδύναµου άµµου 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
συσκευής δοκιµής ισοδύναµης άµµου . 
 
Η συσκευή θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 933-8. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια ενός πλήρες σετ δοκιµής ισοδύναµου άµµου καθώς και ένας 
µηχανοκίνητος αναµίκτης δοκιµής ισοδύναµου άµµου µε σιδερένια καµπίνα. 
 
 
 
2.12.5 Συσκευή shape index 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
συσκευής shape index . 
 
Η συσκευή θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 934-4. 
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2.13 Ολοκληρωµένο λογισµικό διαχείρισης οδοστρώµατος 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση σε υπολογιστές που θα υποδειχθούν και θα χορηγηθούν από 
την Εγνατία Οδός Α.Ε. ενός ολοκληρωµένου λογισµικού διαχείρισης οδοστρώµατος . 
 
Το λογισµικό θα διαθέτει κεντρική βάση δεδοµένων όπου θα καταχωρούνται όλα τα 
στοιχεία του οδικού δικτύου (τύπος, χρόνος κατασκευής, υποκείµενες στρώσεις, 
επιφανειακές φθορές, µετρήσεις ιδιοτήτων, γεωµετρικές ιδιότητες, µήκος, πλάτος, λωρίδες, 
κυκλοφοριακός φόρτος, χαρακτηριστικά που µετρώνται µε τις συσκευές αξιολόγησης 
δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος falling weight deflectometer, Benkelman bean, 
αντιολισθηρόµετρα, προφιλόµετρα κ.α.). Η βάση πρέπει να συνοδεύεται από εύχρηστη 
διεπιφάνεια χρήσης (user interface) για την εισαγωγή, µεταβολή, διαγραφή, επεξεργασία 
και παρουσίαση των δεδοµένων αυτών. 
 
Στη βάση δεδοµένων θα πρέπει να µπορούν να καταχωρηθούν κατ’ελάχιστο τα παρακάτω 
δεδοµένα: 

• Γεωµετρικά χαρακτηριστικά οδοστρώµατος: µήκος και πλάτος αυτοκινητοδρόµου, 
ενιαίο ή ανά λωρίδα και κατεύθυνση 

• Επιφανειακές φθορές οδοστρώµατος: διαµήκεις και εγκάρσιες ρωγµές, ρωγµές 
τύπου αλιγάτορα, επιφανειακές ανωµαλίες, τροχοαυλάκωση, λακκούβες, 
µπαλώµατα, αποκόλληση αδρανών, ανάδυση ασφάλτου, φθορά (ravelling) 

• Κυκλοφοριακά δεδοµένα: AADT (average annual daily traffic), ESAL (equivalent 
standard axel loads), ρυθµός αύξησης κυκλοφοριακού φόρτου 

• ∆εδοµένα προφίλ οδοστρώµατος: πλήθος και είδος στρώσεων µε επιµέρους 
χαρακτηριστικά για την κάθε µία όπως πάχος, υλικό κατασκευής, χρόνος 
κατασκευής, ιδιότητες υλικού κ.λπ. 

• Παράπλευρος εξοπλισµός οδού: στηθαία, µπαριέρες, φρεάτια, παράδροµοι, 
οριζόντια σήµανση, κατακόρυφη σήµανση, φωτεινοί σηµατοδότες, φωτισµός 
κ.λ.π. µε δυνατότητα προσθήκης και επιπλέον στοιχείων ανάλογα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες. Για κάθε ένα στοιχείο πρέπει να µπορεί να καταγραφεί κατά περίσταση 
η κατάστασή του, τα χαρακτηριστικά του, η θέση του, οι διαστάσεις του, ειδικές 
ιδιότητες που τυχόν έχει, το επίπεδο φθοράς του, η ακριβής θέση του κ.λπ. 

• Λειτουργικά χαρακτηριστικά οδοστρώµατος: οµαλότητα, επιφανειακή υφή, 
αντιολισθηρότητα 

• Ατυχήµατα: εµπλεκόµενα οχήµατα, συνθήκες ατυχήµατος, καιρικές συνθήκες, 
καταγραφή θυµάτων και πληροφοριακών στοιχείων 

• Ηµερολόγιο άµεσων επεµβάσεων: σύστηµα καταγραφής άµεσα απαιτούµενων 
επεµβάσεων, προγραµµατισµός επισκευής τους, καταγραφή δεδοµένων βλάβης 
και αποκατάστασης 

• ∆είγµατα: καταγραφή στοιχείων ληφθέντων δειγµάτων – πυρήνων και ιδιοτήτων 
τους και σύγκριση µε το προφίλ του οδοστρώµατος 

• ∆εδοµένα ανακατασκευής: δυνατότητα ενηµέρωσης του συστήµατος µε τις 
εκάστοτε επισκευές και ανακατασκευές και ταυτόχρονη διατήρηση του ιστορικού. 

Όλα τα προαναφερθέντα δεδοµένα πρέπει να συνδέονται τόσο µε τη χιλιοµέτρηση του 
δρόµου όσο και µε συντεταγµένες. 
 
Το λογισµικό θα πρέπει να επιτρέπει την ενσωµάτωση αρχείων φωτογραφιών που 
σχετίζονται είτε µε ορισµένες βλάβες είτε µε γενικές απεικονίσεις του αυτοκινητόδροµου και 
του οδοστρώµατος. 
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Όσο αφορά στην επεξεργασία των δεδοµένων, το λογισµικό θα πρέπει να έχει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Να περιλαµβάνει µοντέλα εξέλιξης τόσο για τις επιφανειακές φθορές όσο και για τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά προκειµένου να µπορεί να προβλέψει το χρόνο 
αστοχίας του οδοστρώµατος. Τα µοντέλα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα στο 
χρήστη για τροποποίηση και προσαρµογή στις συνθήκες του έργου. 

• Να παρέχεται η δυνατότητα ο χρήστης να εισάγει τα διατιθέµενα υλικά και τους 
διαθέσιµους τρόπους επέµβασης για κάθε είδος βλάβης µε επιµέρους κριτήρια.  

• Να µπορεί να περιλαµβάνει οικονοµικά στοιχεία υλικών και µέσων επέµβασης και 
µε βάση αυτά αλλά και τα µοντέλα εξέλιξης φθορών, να προτείνει τη βέλτιστη 
χρονική στιγµή και το βέλτιστο τρόπο επισκευής του οδοστρώµατος µε οικονοµικά 
κριτήρια αλλά και επιπλέον εναλλακτικά σενάρια ενώ ο χρήστης πρέπει να µπορεί 
να περιορίσει τις προτεινόµενες λύσεις σύµφωνα µε πρόσθετα κριτήρια, 
οικονοµικά, τεχνικά ή άλλα. 

 
Το λογισµικό πρέπει να µπορεί εξάγει εκθέσεις κατ’ ελάχιστον σε µορφή *.doc, *.xls και 
*.pdf για όλα τα προαναφερθέντα δεδοµένα. Σε αυτά ο χρήστης πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα εφαρµογής φίλτρων προκειµένου να περιορίζει τις εξαγόµενες εκθέσεις σε 
συγκεκριµένα δεδοµένα µε ορισµένα κριτήρια. Τα φίλτρα πρέπει να µπορούν να 
εφαρµοστούν σε όλα τα δεδοµένα της βάσης. 
Το σύστηµα διαχείρισης οδοστρωµάτων πρέπει απαραίτητα να µπορεί να εξάγει δεδοµένα 
τύπου *.shp για όλα τα δεδοµένα της βάσης µε σύνδεση µε συντεταγµένες προκειµένου να 
µπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από συστήµατα GIS. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση τριών αδειών χρήσης για 24 µήνες, η 
αναβάθµιση κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η εκπαίδευση 
τουλάχιστον 10 χρηστών, τα εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς 
και το όποιο service απαιτηθεί για περίοδο 24 µηνών. 
 
Η συσκευή θα συνοδεύεται από σύστηµα ασφαλείας, καθώς και δύο τουλάχιστον 
πιστοποιητικά εφαρµογής και καλής χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος από φορέα 
διαχείρισης αυτοκινητόδροµου. 
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3. Υπηρεσίες 
• Κάθε συσκευή/λογισµικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας για χρονικό διάστηµα 12 µηνών από την παραλαβή των συσκευών του 

αντικειµένου προµήθειας. Μέσα σε αυτό το χρονικό το χρονικό διάστηµα (περίοδος 

εγγύησης καλής λειτουργίας) ο Προµηθευτής οφείλει να επισκευάσει ή 

αντικαταστήσεις οποιοδήποτε συσκευή/λογισµικό σταµατήσει να λειτουργεί 

ικανοποιητικά, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στη χρήση, λειτουργία και 

αποτελέσµατα για τα οποία προορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. Η µεταφορά προς επισκευή, η κάθε µορφής επισκευή και το κόστος 

οποιοδήποτε υλικού ή εξαρτήµατος θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου τον 

Προµηθευτή. 

• Περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της προµήθειας η εκπαίδευση του οριζόµενου από 

την Εγνατία Οδός Α.Ε. προσωπικού στην ορθή χρήση και λειτουργία κάθε 

συσκευής/λογισµικού, ως εξής: 

• Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για την οµάδα συσκευών προσδιορισµού 
µηχανικών χαρακτηριστικών (συσκευή προσδιορισµού ελαστικού µέτρου 
δυσκαµψίας-κόπωσης, συσκευή προσδιορισµού στατικού µέτρου 
δυσκαµψίας, συσκευή δοκιµής τροχοαυλάκωσης, συσκευή συµπυκνωτή 
δοκιµίων τροχοαυλάκωσης) 
• Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για την οµάδα συσκευών µέτρησης 
χαρακτηριστικών οδοστρώµατος (συσκευή αξιολόγησης δοµικής 
κατάστασης οδοστρώµατος-falling weight deflectometer, ράβδος 
Benkelman, grip tester, συσκευή αποτύπωσης προφίλ (προφιλόµετρα), 
συσκευή GPS). 
• Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για το λογισµικό διαχείρισης 
οδοστρώµατος 
 

• Κάθε συσκευή/λογισµικό πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο που διέπει την δοκιµή/µέτρηση που 
εκτελείται µε χρήση της συσκευής/λογισµικού. 

 
• Απαιτείται η προσκόµιση δύο τουλάχιστον πιστοποιητικών εφαρµογής και καλής 
χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος από φορέα διαχείρισης αυτοκινητόδροµου, για τις 
παρακάτω συσκευές/λογισµικά: 

 
• Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – falling weight 

deflectometer 
 

• Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – 
αντιολισθηρόµετρο scrim ή εναλλακτικά grip tester 

 
• Σύστηµα αξιολόγησης δυναµικής αποτύπωσης προφίλ (προφιλόµετρο) µε 

ακτίνες laser 
 

• Ολοκληρωµένο λογισµικό διαχείρισης οδοστρώµατος 
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• Εγκατάσταση του εξοπλισµού σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός 

Α.Ε ή σε οχήµατα που θα παραχωρηθούν από την Εγνατία Οδός Α.Ε. 

 
 

4. Προϋπολογισµός 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 671.000 € (πλέον  Φ.Π.Α.). 

 

5. Χρονοδιάγραµµα – Πληρωµές 
Προβλέπεται προκαταβολή ποσοστού 30% επί του συνόλου του οικονοµικού αντικειµένου 

της σύµβασης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 4 του Ν. 4156/2013. 

Η παράδοση των υλικών του αντικειµένου προµήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 

διάστηµα έως τρεις  (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  

Κατόπιν, µετά τον έλεγχο και την προσωρινή παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή θα 

καταβληθεί στον προµηθευτή το 60% του προσφερόµενου αντιτίµου. 

Θα ακολουθήσει η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την Εγνατία Οδός 

Α.Ε. 

Κατόπιν, µετά τον έλεγχο και την προσωρινή παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή θα 

καταβληθεί στον προµηθευτή το 10% του προσφερόµενου αντιτίµου. 

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύµβασης είναι 16 µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης και περιλαµβάνει το διάστηµα των 3 µηνών για την παράδοση των υλικών, 

διάστηµα 1 µήνα για την εκπαίδευση του προσωπικού  και το διάστηµα 12 µηνών για την 

εγγύηση καλής λειτουργίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ-ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΥ-

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
 

Οι προσφερόµενες συσκευές/λογισµικό θα τηρούν πλήρως τις παρακάτω 

ελάχιστες προδιαγραφές: 

Α/Α Συσκευή/Λογισµικό Απαίτηση/  
Υποχρεωτικά ΝΑΙ/ΟΧΙ Σχόλια 

1 
Σύστηµα προσδιορισµού ελαστικού µέτρου δυσκαµψίας - κόπωσης 
ασφαλτικού σκυροδέµατος 
 

1.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
26 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 26: 
stiffness" 
 

ΝΑΙ 

    

1.2 
∆ύναµη φόρτισης 
ελέγχων 25-30ΚΝ 
 

ΝΑΙ 
    

1.3 

Εξειδικευµένο λογισµικό 
αυτόµατης καταγραφής 
αποτελεσµάτων ελέγχων 
 

ΝΑΙ 

    

2 
Σύστηµα προσδιορισµού στατικού µέτρου δυσκαµψίας – συµπεριφοράς 
στην παραµενούσα παραµόρφωση ασφαλτικού σκυροδέµατος 
 

2.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
25 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 25: cyclic 
compression test" 
 

ΝΑΙ 

    

2.2 
∆ύναµη φόρτισης 
ελέγχων 30ΚΝ 
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Α/Α Συσκευή/Λογισµικό Απαίτηση/  
Υποχρεωτικά ΝΑΙ/ΟΧΙ Σχόλια 

2.3 

Συµβατότητα µε την 
συσκευή προσδιορισµού 
ελαστικού µέτρου 
δυσκαµψίας - κόπωσης 
ασφαλτικού 
σκυροδέµατος 
 

  

    

3 Σύστηµα τροχοαυλάκωσης – small device και συµπυκνωτή δοκιµίων 
τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος 

3.1 Συσκευή τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος 

3.1.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
22 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 22: whell 
tracking test - small 
device" 

ΝΑΙ 

    

3.1.2 
Εξειδικευµένο λογισµικό 
αυτόµατης καταγραφής 
αποτελεσµάτων ελέγχων 

ΝΑΙ 
    

3.2 Συσκευή συµπυκνωτή δοκιµίων τροχοαυλάκωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος 

3.2.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
33 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 33: 
specimen prepared by 
the roller compactor" 

ΝΑΙ 

    

3.2.2 
Εξειδικευµένο λογισµικό 
αυτόµατης καταγραφής 
αποτελεσµάτων ελέγχων 

ΝΑΙ 
    

3.2.3 

∆ήλωση σχετικά µε την 
συµβατότητα των 
παρασκευασµένων 
δοκιµίων για έλεγχο από 
την συσκευή 
τροχοαυλάκωσης - small 
device 

ΝΑΙ 

    
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ       

3.3 Συσκευή τροχοαυλάκωσης και συµπύκνωσης δοκιµίων ασφαλτικού 
σκυροδέµατος 
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Α/Α Συσκευή/Λογισµικό Απαίτηση/  
Υποχρεωτικά ΝΑΙ/ΟΧΙ Σχόλια 

3.3.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
22 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 22: whell 
tracking test - small 
device" 

ΝΑΙ 

    

3.3.2 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
33 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 33: 
specimen prepared by 
the roller compactor" 

ΝΑΙ 

    

3.3.3 
Εξειδικευµένο λογισµικό 
αυτόµατης καταγραφής 
αποτελεσµάτων ελέγχων 

ΝΑΙ 
    

4 Σύστηµα γυροσκοπικού συµπυκνωτή ασφαλτικού σκυροδέµατος 

4.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
10 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 10: 
compatibility" 

ΝΑΙ 

    

4.2 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 12697-
31 "Bituminous Mixtures - 
Test Methods for hot mix 
asphalt - Part 31: 
specimen preparation by 
gyratory compactor" 

ΝΑΙ 

    

4.3 
Εξειδικευµένο λογισµικό 
αυτόµατης καταγραφής 
αποτελεσµάτων ελέγχων 

ΝΑΙ 
    

5 Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – falling weight 
deflectometer 
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5.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
οδηγία "Design Manual 
for Roads and Bridges-
vol7, Pavement Design 
and Maintenance Section 
3 Pavement Assessment, 
Falling Weight 
Deflectometer" 

ΝΑΙ 

    

5.2 ∆υναµικότητα συσκευής 
7-150ΚΝ  ΝΑΙ     

5.3 
∆υνατότητα αναβάθµισης 
δυναµικότητας συσκευής 
έως 250ΚΝ 

ΝΑΙ 
    

5.4 Τουλάχιστον 18 
γεώφωνα ΝΑΙ     

5.5 
Αισθητήρες 
θερµοκρασίας για 
διόρθωση µετρήσεων 

ΝΑΙ 
    

5.6 Συσκευή GPS ΝΑΙ     

5.7 

Εξειδικευµένο λογισµικό 
άµεσης καταχώρισης 
στοιχείων - µετρήσεων 
και αποτίµησης 
(evaluation) των 
δεδοµένων 

ΝΑΙ 

    
5.8 Μορφή trailer ΝΑΙ     

5.9 

Αυτόµατο σύστηµα 
παραγµατοποίησης της 
δοκιµής (έλεγχος από το 
αυτοκίνητο) 

ΝΑΙ 

    

5.10 

∆ύο (2) πιστοποιητικά 
εφαρµογής και καλής 
χρήσης για τουλάχιστον 
ένα έτος από φορές 
διαχείρισης 
αυτοκινητόδοροµου 

ΝΑΙ 

    

6 Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – ράβδος 
Benkelman 

6.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
προδιαγραφή " AASHTO 
T256-01 (R2011) - 
Standard Method of Test 
for Pavement 
Deflections" 

ΝΑΙ 

    

7 Σύστηµα αξιολόγησης δοµικής κατάστασης οδοστρώµατος – 
αντιολισθηρόµετρο scrim ή εναλλακτικά grip tester 
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7.1 Σύστηµα Grip tester 

7.1.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
προδιαγραφή " CEN/TS 
15901-7" 

ΝΑΙ     

7.1.2 

Αυτόµατο σύστηµα 
καταγραφής των 
µετρήσεων σε 
συσχετισµό µε τη θέση 
δειγµατοληψίας 

ΝΑΙ     

7.1.3 

∆ύο (2) πιστοποιητικά 
εφαρµογής και καλής 
χρήσης για τουλάχιστον 
ένα έτος από φορές 
διαχείρισης 
αυτοκινητόδοροµου 

ΝΑΙ     

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

7.2 Σύστηµα scrim 

7.2.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
προδιαγραφή " CEN/TS 
15901-6" 

ΝΑΙ 

    

7.2.2 

Αυτόµατο σύστηµα 
καταγραφής των 
µετρήσεων σε 
συσχετισµό µε τη θέση 
δειγµατοληψίας 

ΝΑΙ 

    

7.2.3 

∆ύο (2) πιστοποιητικά 
εφαρµογής και καλής 
χρήσης για τουλάχιστον 
ένα έτος από φορές 
διαχείρισης 
αυτοκινητόδοροµου 

ΝΑΙ 

    

8 Σύστηµα αξιολόγησης δυναµικής αποτύπωσης προφίλ (προφιλόµετρο) µε 
ακτίνες laser 

8.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ASTM E950 (longitudinial 
profile) 

ΝΑΙ 

    

8.2 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
AASHTO PP37 
(pavement roughness) 

ΝΑΙ 
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8.3 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
AASHTO E1845 
(pavement macrotexture) 

ΝΑΙ 

    

8.4 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 13473 (mean profile 
depth) 

ΝΑΙ 

    

8.5 

∆υνατότητα εκτέλεσης 
µέτρησης διαµήκους 
προφίλ µε ακρίβεια 
τουλάχιστον +/- 0,5mm 
σε διαστήµατα από 
100mm 

ΝΑΙ 

    

8.6 

Οµαλότητα τουλάχιστον 
σε δείκτη IRI και 
επιπλέον σε Ride 
Number και NAASRA 

ΝΑΙ 

    

8.7 
Επιφανειακή υφή MPD 
τουλάχιστον 1mm και 
SMTD τουλάχιστον 5mm 

ΝΑΙ 
    

8.8 

Σύστηµα GPS 
καταγραφής 
συντεταγµένων και 
σύνδεσης τους µε τις 
µετρούµενες ιδιότητες 

ΝΑΙ 

    

8.9 

Σύστηµα µέτρησης 
διανυόµενης απόστασης 
και σύνδεσης της µε τις 
µετρούµενες ιδιότητες 

ΝΑΙ 

    

8.10 

Σύστηµα λήψης 
φωτογραφιών/βίντεο 
ανάλυσης τουλάχιστον 
1920x1080 pixels µε 
δυνατότητα λήψης 
τουλάχιστον ανά 5m όταν 
το όχηµα κινείται µε την 
µέγιστη ταχύτητα 
µετρήσεων, δυνατότητα 
καθορισµού συχνότητας 
λήψης, δυνατότητα ζουµ, 
σύνδεση βίντεο και 
φωτογραφιών µε τις 
συντεταγµένες και τη 
διανυόµενη απόσταση, 
µε ακρίβεια 
φωτογραφιών +/-1m από 

ΝΑΙ 
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το σύστηµα µέτρησης 
απόστασης 

8.11 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε την 
κλάση 1 - World Bank 
Class 1 

ΝΑΙ 

    

8.12 
∆ύο (2) συστήµατα 
µέτρησης laser, ένα σε 
κάθε πάτηµα τροχού 

ΝΑΙ 
    

8.13 
∆υνατότητα λήψης 
µετρήσεων σε ταχύτητες 
από 1 έως 115km/h 

ΝΑΙ 
    

8.14 

Λογισµικό που θα 
παρέχει τη δυνατότητα 
επεξεργασίας µετρήσεων 
και παρουσίασης 
αποτελεσµάτων: 
επιφανειακή υφή σε 
µονάδες MPD και SMTD, 
οµαλότητα σε IRI µε 
δυνατότητα διόρθωσης 
για ταχύτητες µικρότερες 
από 20km/h, οµαλότητα 
σε Ride Number και 
NAASRA, διαµήκες 
προφίλ 

ΝΑΙ 

    

8.15 
Πρόσθετα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά 
λογισµικού: 

ΝΑΙ 
    

8.15.1 

∆υνατότητα 
παρουσίασης video του 
δρόµου όπως λήφθηκε 
από την κάµερα 

ΝΑΙ 

    

8.15.2 

Εργαλεία µέτρησης 
επιφανειών, 
αποστάσεων, ύψους, 
µήκους κ.λπ. από το 
ληφθέν βίντεο 

ΝΑΙ 
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8.15.3 

∆υνατότητες ζούµ, 
διακοπής και συνέχισης 
προβολής, αλλαγής 
µεγέθους και εξαγωγής 
στο βίντεο που λήφθηκε 

ΝΑΙ 

    

8.15.4 

∆υνατότητα απόδοσης 
συντεταγµένων σε 
στοιχεία του 
αυτοκινητοδρόµου όπως 
εντοπίζονται στο βίντεο 

ΝΑΙ 

    

8.15.5 

Εξαγωγή αρχείων 
φωτογραφίας 
τουλάχιστον σε µορφή 
*.jpg 

ΝΑΙ 

    

8.15.6 

Εργαλεία δηµιουργίας 
τελικών εκθέσεων, 
πινάκων και γραφηµάτων 
µε τις µετρήσεις, τη 
χιλιοµετρική θέση, τις 
συντεταγµένες και άλλες 
ιδιότητες που 
καταγράφηκαν 

ΝΑΙ 

    

8.15.7 

Κεντρική βάση 
δεδοµένων για τη 
διαχείριση όλων των 
δεδοµένων 

ΝΑΙ 

    

8.15.8 

∆υνατότητα εξαγωγής 
των εξής αρχείων: *.csv, 
*.pdf, *.doc, *.rtf, *.shp. 
∆υνατότητα εξαγωγής 
αρχείων για περαιτέρω 
επεξεργασία µε τα 
προγράµµατα MS 
OFFICE και ARC GIS. 

ΝΑΙ 

    

8.15.9 

Συγχρονισµένη 
απεικόνιση όλων των 
δεδοµένων: 
συντεταγµένες, 
βίντεο/φωτογραφίες, 
µετρήσεις, χιλιοµετρική 
θέση κ.λπ. 

ΝΑΙ 

    

8.16 

∆ύο (2) πιστοποιητικά 
εφαρµογής και καλής 
χρήσης για τουλάχιστον 
ένα έτος από φορές 
διαχείρισης 
αυτοκινητόδοροµου 

ΝΑΙ 
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8.17 

∆υνατότητα τοποθέτησης 
σε οποιοδήποτε όχηµα, 
χωρίς την απαίτησης 
εξειδικευµένου 
εξοπλισµού ή 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

    
9 Αυτόµατος κόπανος Marshall 

9.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 12697-10 

ΝΑΙ     

9.2 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 12697-30 

ΝΑΙ 

    

9.3 Τρεις πλήρεις µήτρες 
Marshall (EN standard) ΝΑΙ 

    

10 Συσκευή ελέγχου συγκολλησιµότητας ασφάλτου-αδρανών (συσκευή 
µεθόδου vialit) 

10.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 12272-1 

ΝΑΙ 

    
11 Εργαστηριακό ασφαλτικό mixer 

11.1 Ελάχιστη χωρητικότητα 
κάδου mixer 30 λίτρα ΝΑΙ 

    

11.2 
Ταχύτητα ανάµιξης 
ρυθµιζόµενη µεταξύ 5 και 
35rpm 

ΝΑΙ 
    

11.3 

Θερµοκρασία ανάµιξης 
ρυθµιζόµενη µεταξύ της 
ατµοσφαιρικής 
θερµοκρασίας και 250oC 

ΝΑΙ 

    

11.4 Ελάχιστη συνολική ισχύς 
7000W ΝΑΙ     

12 Συσκευή εκτέλεσης δοκιµής Proctor 

12.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 13286-2 

ΝΑΙ 

    
12.2 Αυτόµατος κόπανος    ΝΑΙ     

12.3 

Παρελκόµενα για την 
εκτέλεση των δοκιµών 
σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ 13286-2 

ΝΑΙ 

    
13 Συσκευή εκτέλεσης θραύσης δοκιµίων CBR-Marshall 



                  
 

K:\Promithies\ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΟΑΕ_5328_2014\tefhi\new_SoW_5328.doc     
     - 32 - 000b/5328/Β02 

Α/Α Συσκευή/Λογισµικό Απαίτηση/  
Υποχρεωτικά ΝΑΙ/ΟΧΙ Σχόλια 

13.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 13286-47 

ΝΑΙ     

13.2 Η συσκευή θα είναι 
αυτόµατη ΝΑΙ     

13.3 Η συσκευή θα φέρει 
ψηφιακό πίνακα ΝΑΙ     

13.4 Λογισµικό για CBR tests ΝΑΙ     

13.5 Λογισµικό για Marshall 
tests ΝΑΙ     

14 Εργαστηριακά κόσκινα 

14.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 3310-1 

ΝΑΙ 

    

14.2 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 3310-2 

ΝΑΙ 

    

14.3 ∆ιάµετρος κοσκίνων 
300mm ΝΑΙ     

14.4 Κόσκινα από πλέγµα ΝΑΙ     
15 Συσκευή δοκιµής ισοδύναµου άµµου 

15.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 933-8 

ΝΑΙ 

    

15.2 Σετ δοκιµής ισοδύναµου 
άµµου ΝΑΙ     

15.3 
Μηχανοκίνητος αναµίκτης 
ισοδύναµου άµµου µε 
σιδερένια καµπίνα 

ΝΑΙ 
    

16 Συσκευή shape index 

16.1 

Πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 933-4 

ΝΑΙ 

    
17 Ολοκληρωµένο λογισµικό διαχείρισης οδοστρώµατος 

17.1 

Κεντρική βάση 
δεδοµένων καταχώρισης 
κατ'ελάχιστον των 
παρακάτω δεδοµένων 
που θα συνδέονται µε την 
χιλιοµέτρηση του δρόµου 
και τις συντεταγµένες: 
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17.1.1 

Γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά 
οδοστρώµατος: µήκος και 
πλάτος 
αυτοκινητοδρόµου, ενιαίο 
ή ανά λωρίδα και 
κατεύθυνση 

ΝΑΙ 

    

17.1.2 

Επιφανειακές φθορές 
οδοστρώµατος: διαµήκεις 
και εγκάρσιες ρωγµές, 
ρωγµές τύπου αλιγάτορα, 
επιφανειακές ανωµαλίες, 
τροχοαυλάκωση, 
λακκούβες, µπαλώµατα, 
αποκόλληση αδρανών, 
ανάδυση ασφάλτου, 
φθορά (ravelling) 

ΝΑΙ 

    

17.1.3 

Κυκλοφοριακά δεδοµένα: 
AADT (average annual 
daily traffic), ESAL 
(equivalent standard axel 
loads), ρυθµός αύξησης 
κυκλοφοριακού φόρτου 

ΝΑΙ 

    

17.1.4 

∆εδοµένα προφίλ 
οδοστρώµατος: πλήθος 
και είδος στρώσεων µε 
επιµέρους 
χαρακτηριστικά για την 
κάθε µία όπως πάχος, 
υλικό κατασκευής, 
χρόνος κατασκευής, 
ιδιότητες υλικού κ.λπ. 

ΝΑΙ 

    

17.1.5 

Παράπλευρος 
εξοπλισµός οδού: 
στηθαία, µπαριέρες, 
φρεάτια, παράδροµοι, 
οριζόντια σήµανση, 
κατακόρυφη σήµανση, 
φωτεινοί σηµατοδότες, 
φωτισµός κ.λ.π. µε 
δυνατότητα προσθήκης 
και επιπλέον στοιχείων 
ανάλογα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες. Για κάθε ένα 
στοιχείο πρέπει να 
µπορεί να καταγραφεί 
κατά περίσταση η 
κατάστασή του, τα 
χαρακτηριστικά του, η 

ΝΑΙ 

    



                  
 

K:\Promithies\ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΟΑΕ_5328_2014\tefhi\new_SoW_5328.doc     
     - 34 - 000b/5328/Β02 

Α/Α Συσκευή/Λογισµικό Απαίτηση/  
Υποχρεωτικά ΝΑΙ/ΟΧΙ Σχόλια 

θέση του, οι διαστάσεις 
του, ειδικές ιδιότητες που 
τυχόν έχει, το επίπεδο 
φθοράς του, η ακριβής 
θέση του κ.λπ. 

17.1.6 

Λειτουργικά 
χαρακτηριστικά 
οδοστρώµατος: 
οµαλότητα, επιφανειακή 
υφή, αντιολισθηρότητα 

ΝΑΙ 

    

17.1.7 

Ατυχήµατα: εµπλεκόµενα 
οχήµατα, συνθήκες 
ατυχήµατος, καιρικές 
συνθήκες, καταγραφή 
θυµάτων και 
πληροφοριακών 
στοιχείων 

ΝΑΙ 

    

17.1.8 

Ηµερολόγιο άµεσων 
επεµβάσεων: σύστηµα 
καταγραφής άµεσα 
απαιτούµενων 
επεµβάσεων, 
προγραµµατισµός 
επισκευής τους, 
καταγραφή δεδοµένων 
βλάβης και 
αποκατάστασης 

ΝΑΙ 

    

17.1.9 

∆είγµατα: καταγραφή 
στοιχείων ληφθέντων 
δειγµάτων – πυρήνων και 
ιδιοτήτων τους και 
σύγκριση µε το προφίλ 
του οδοστρώµατος 

ΝΑΙ 

    

17.1.10 

∆εδοµένα 
ανακατασκευής: 
δυνατότητα ενηµέρωσης 
του συστήµατος µε τις 
εκάστοτε επισκευές και 

ΝΑΙ 
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ανακατασκευές και 
ταυτόχρονη διατήρηση 
του ιστορικού. 

17.2 

∆υνατότητα 
ενσωµάτωσης αρχείων 
φωτογραφιών που 
σχετίζονται είτε µε 
ορισµένες βλάβες είτε µε 
γενικές απεικονίσεις του 
αυτοκινητόδροµου και 
του οδοστρώµατος 

ΝΑΙ 

    

17.3 

Χαρακτηριστικά που 
αφορούν στην 
επεξεργασία των 
δεδοµένων: 

  

    

17.3.1 

Μοντέλα εξέλιξης τόσο 
για τις επιφανειακές 
φθορές όσο και για τα 
λειτουργικά 
χαρακτηριστικά 
προκειµένου να µπορεί 
να προβλέψει το χρόνο 
αστοχίας του 
οδοστρώµατος. Τα 
µοντέλα αυτά πρέπει να 
είναι διαθέσιµα στο 
χρήστη για τροποποίηση 
και προσαρµογή στις 
συνθήκες του έργου 

ΝΑΙ 

    

17.3.2 

∆υνατότητα εισαγωγής 
διατιθέµενων υλικών και 
διαθέσιµων τρόπωνς 
επέµβασης για κάθε 
είδος βλάβης µε 
επιµέρους κριτήρια.  

ΝΑΙ 
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17.3.3 

Να µπορεί να 
περιλαµβάνει οικονοµικά 
στοιχεία υλικών και 
µέσων επέµβασης και µε 
βάση αυτά αλλά και τα 
µοντέλα εξέλιξης 
φθορών, να προτείνει τη 
βέλτιστη χρονική στιγµή 
και το βέλτιστο τρόπο 
επισκευής του 
οδοστρώµατος µε 
οικονοµικά κριτήρια αλλά 
και επιπλέον εναλλακτικά 
σενάρια ενώ ο χρήστης 
πρέπει να µπορεί να 
περιορίσει τις 
προτεινόµενες λύσεις 
σύµφωνα µε πρόσθετα 
κριτήρια, οικονοµικά, 
τεχνικά ή άλλα. 

ΝΑΙ 

    

17.4 

Το λογισµικό πρέπει να 
µπορεί εξάγει εκθέσεις 
κατ’ ελάχιστον σε µορφή 
*.doc, *.xls και *.pdf για 
όλα τα προαναφερθέντα 
δεδοµένα 

ΝΑΙ 

    

17.5 

Το σύστηµα διαχείρισης 
οδοστρωµάτων πρέπει 
απαραίτητα να µπορεί να 
εξάγει δεδοµένα τύπου 
*.shp για όλα τα 
δεδοµένα της βάσης µε 
σύνδεση µε 
συντεταγµένες 
προκειµένου να µπορούν 
να υποστούν περαιτέρω 
επεξεργασία από 
συστήµατα GIS. 

ΝΑΙ 

    

17.6 

Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και 
εγκατάσταση τριών 
αδειών χρήσης για 24 
µήνες, η αναβάθµιση 
κατά το ίδιο χρονικό 
διάστηµα χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση, η 
εκπαίδευση τουλάχιστον 
10 χρηστών, τα εγχειρίδια 
χρήσης στην ελληνική και 

ΝΑΙ 
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αγγλική γλώσσα, καθώς 
και το όποιο service 
απαιτηθεί για περίοδο 24 
µηνών. 

17.7 

∆ύο (2) πιστοποιητικά 
εφαρµογής και καλής 
χρήσης για τουλάχιστον 
ένα έτος από φορές 
διαχείρισης 
αυτοκινητόδοροµου 

ΝΑΙ 
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