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ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις  επί της υπ’αριθμ.796/22 Διακήρυξης «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Ερώτημα 1: 
1. Ν.22 12R20 δεν υπαρχει τετοια διασταση στο εμπόριο

Απάντηση 1:
1. Η διάσταση 12R20 αφορά ελαστικά που φέρει φορτηγό βυτιοφόρο τύπου MERCEDES 704 με αριθμό 

κυκλοφορίας ΝΕΜ7298 που είναι παλαιό. Παρακαλείστε να προσέλθετε στο αμαξοστάσιο και μετά από 
επιτόπιο έλεγχο  στα ως άνω ελαστικά, να εντοπίσετε τους  επικαιροποιημένους  τύπους  όπως αυτοί  που 
προσφέρει η εταιρία σας.

Ερώτημα 2: 
2. Ν.36,41,42 δεν εχετε βαλει διαστασεις ελαστικων και προφανως στο νουμερο 21 εκ  
παραδρομης μαλλον γραψατε δεικτη ταχυτητας Η για το 175/80-14 ενω βγαινει μονο σε Τ Γ
για τις προδιαγραφες τις οποιες ζητατε.

Απάντηση 2:
2. α/α 36: Είναι ελαστικές ερπύστριες που φέρει διαβολάκι τύπου BOBCAT E34 με πινακίδα ΜΕ141211

α/α 41: Είναι ελαστικές ερπύστριες από ελκυστήρα SHIBAURA
α/α 42: Είναι ελαστικές ερπύστριες από ελκυστήρα JOHN DEER
Για τα ως άνω ελαστικά παρακαλείστε να προσέλθετε στο αμαξοστάσιο και μετά από επιτόπιο έλεγχο  στα ως 
άνω ελαστικά, να εντοπίσετε τους  επικαιροποιημένους  τύπους  όπως αυτοί  που προφέρει η εταιρία σας.

To ελαστικό με διάσταση  175/80-14 που χρησιμοποιείται σε φορτηγάκι, επειδή δεν αναπτύσσει
 πολύ υψηλή ταχύτητα  μπορεί να προσφερθεί και με δείκτη ταχύτητας Τ .

Ερώτημα 3: 

3. Αναφορικά με το ότι: «τα ελαστικά πρέπει καλύπτουν τις προδιαγραφές που 
θέτουν η E.T.R.T.O. (EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION) και οι 
Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ και 2005/11/ΕΟΚ/16-2-2005,όπως όλα αυτά ισχύουν σήμερα 
καθώς επίσης ότι Τα ελαστικά υπόκεινται κατ’ ελάχιστο σε κατηγορία οικονομίας 
καυσίμου C, κατ’ ελάχιστο σε κατηγορία ολισθηρότητας C και αν άνω δεν είναι
εφικτά, λόγω ιδιαιτερότητας χρήσης του ελαστικού (πχ ελαστικά χωματουργικού), 
τότε να υπόκεινται στην κατηγορία που είναι πιο κοντά στην C. Nα διαθέτουν 
έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό Κανονισμό και την ελληνική 
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νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση CE, η χώρα έγκρισης (αριθμός που 
δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.», απαιτείται να 
υποβληθούν και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω ή αρκεί η 
υπεύθυνη δήλωση?

Απάντηση 3:
Στη διακήρυξη,  παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά, αναφέρεται ότι υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης 
υπεύθυνης δήλωσης (αριθμός 9) για αυτά που ρωτάτε στο έγγραφό σας  και περεταίρω ότι προβλέπεται από 
την διακήρυξη.

Ερώτημα 4: 

Tα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά τεχνικά έγγραφα που είναι στην αγγλική 
απαιρτείται να μεταφραστούν;

Απάντηση 4:
Εφόσον πρόκειται για τεχνικά φυλλάδια δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση από τα αγγλικά.

                   Με εντολή δημάρχου

            Η αναπληρώτρια προϊσταμένη

             Δ/νσης Τ.Υ. & Δόμησης –

          Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Αικατερίνη Φωτέα

      Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β
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