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Ερώτημα 1.1: 

 

  



 

 

 

Απάντηση: 
Στην διακήρυξη αναγράφεται: Τα πέλματα των σταθεροποιητών θα είναι κατασκευασμένα από συνθετική 

πλαστική ύλη ώστε να βοηθούν στην ηλεκτρική μόνωση όλου του συγκροτήματος 

Δηλ. τα άκρα των σταθεροποιητών θα φέρουν  πέδιλα (=«πατούρες»), από ειδικό συνθετικό πλαστικό 

υλικό, έτσι ώστε τα άκρα των σταθεροποιητών όταν αυτοί είναι ανεπτυγμένοι, να μην έρχονται σε απ΄ 

ευθείας επαφή με το έδαφος (βελτίωση αντιηλεκτροπληξιακής προστασίας και του υπόλοιπου οχήματος 

πέραν του καλαθιού)  

 

Ερώτημα2.1: 
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης αρ. 73/2020, η οποία επισυνάπτεται στα τεύχη 

δημοπράτησης για το ΕΡΓΟ «Προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος» και συγκεκριμένα στην σελίδα 4, στην 

δεύτερη παράγραφο, αναγράφεται «Επίσης, θα μπορεί η υπερκατασκευή να περιστρέφεται και από τις δύο 

κατευθύνσεις τουλάχιστον για 700ο».  

 Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, προκύπτει ότι ζητάτε περιστροφή της  

υπερκατασκευής 700ο δεξιόστροφα και 700ο αριστερόστροφα. Δεδομένου ότι μία πλήρης περιστροφή 

είναι  360ο (είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα), παρακαλώ διευκρινίστε μας πως εννοείται 

λειτουργικά αυτή την περιστροφή.  

Απάντηση: 
Στην διακήρυξη αναγράφεται: Επίσης, θα μπορεί η υπερκατασκευή να περιστρέφεται και από τις δύο 

κατευθύνσεις τουλάχιστον για 700°. 

Δηλαδή: Προς κάθε κατεύθυνση δεξιόστροφα ή κα αριστερόστροφα όταν κινείται η υπερκατασκευή να 

μπορεί να κάνει ( με την ίδια φορά) περίπου 2 στροφές ( 700ο τουλάχιστον ≈ 2 x 360ο ).  

 



 

 

Ερώτημα 2.2: 
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι κατά τον μήνα Αύγουστο, όλα 

σχεδόν τα εργοστάσια της αλλοδαπής είναι κλειστά λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια, παρά την 

πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό, τούτο εκ των πραγμάτων καθίσταται ανέφικτο διότι η 

επικοινωνία με τα εργοστάσια που συνεργαζόμαστε είναι αδύνατη.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού είναι στις 30 Αυγούστου 2021, αιτούμαστε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνία 

υποβολής προσφορών προκειμένου να μας δοθεί ο χρόνος να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την 

υποβολή της προσφοράς μας. 

 

Απάντηση: 
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός από 20.7.2021 έως 30.8.2021 δηλ. 42 ημέρες . 
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