
                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ 
 

      Αμπελόκηποι              
Αρ. Πρωτ. : 
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Πληροφορίες : Αικ. Φωτέα   
Ελευθερίου Βενιζέλου 167, Τ.Κ. 56122 Μενεμένη 
Τηλ. : 2313-300.913    Fax: 2313-300.923   
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ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

183710 για την  «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες 

του Δήμου»- ΤΜΗΜΑ 5 

Σχετ: Τα από 01.03.2023 και 03.03.2023 μηνύματα  μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Μέγιστο βάρος: 5000kg στην σελ. 97 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ I – Φύλλα Συμμόρφωσης 

(2.1.5. ΤΜΗΜΑ 5 – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-1 τεμάχιο) 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την κατανόηση μας ότι το τιθέμενο μέγιστο βάρος των 5000kg 

αφορά το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό έμφορτο όχημα, ήτοι το συνολικό βάρος του 

οχήματος συμπεριλαμβανομένου των επιβατών, δεδομένου το όχημα είναι κατηγορίας Μ2, 

δηλαδή βάσει Κ.Ο.Κ. «Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ατόμων, που 

περιλαμβάνουν, εκτός από το κάθισμα του οδηγού, περισσότερες των οκτώ θέσεις 

καθημένων και που έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μη υπερβαίνον τους 5 τόνους»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: 

Στην σελ. 97 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ I – Φύλλα Συμμόρφωσης αναγράφεται: 

Τα βασικά χαρακτηριστικά (Διαστάσεις – Βάρος) του Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου, θα 

πρέπει να είναι τα εξής: 

Οι κύριες διαστάσεις του λεωφορείου θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Μέγιστο μήκος έως 6.000 (mm) +/- 10% 

Μέγιστο πλάτος έως 2.070 (mm) +/- 5% 
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Μέγιστο ύψος έως 2.980 (mm) +/- 5% 

Μέγιστο Βάρος έως 5.000 kg +- 5% 

Επομένως το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό έμφορτο όχημα αφορά όχημα με βάρος 5.000 kg 

+/- 5%. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  2: 

 Φορτιστής στην σελ. 99 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI – Φύλλα Συμμόρφωσης (2.1.5. ΤΜΗΜΑ 5 

– ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-1 τεμάχιο) 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι ζητούμενες εργασίες εγκατάστασης του φορτιστή 

αφορούν μόνο την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου των 

εργασιών της σύνδεσης, έναρξης λειτουργίας, και παραμετροποίησης, και με την παραδοχή 

ότι ο Δήμος θα διαθέτει την απαιτούμενη ηλεκτρολογική υποδομή, συμπεριλαμβανομένου 

του ηλεκτρικού πίνακα/ παροχικού μετρητή και των καλωδιώσεων για την ηλεκτροδότηση 

των ζητούμενων φορτιστών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: 

Για τον φορτιστή στο ΤΜΗΜΑ 5 , οι ζητούμενες εργασίες εγκατάστασης του φορτιστή 

αφορούν μόνο την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου των 

εργασιών της σύνδεσης μαζί με την καλωδίωση από υφιστάμενο πίνακα έως το σημείο 

τοποθέτησης, έναρξης λειτουργίας, και παραμετροποίησης, καθώς ο Δήμος διαθέτει την 

απαιτούμενη ηλεκτρολογική υποδομή για την ηλεκτροδότηση του συγκεκριμένου 

φορτιστή.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

 Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών 

• Στην παράγραφο 2.3.1 – Κριτήρια Ανάθεσης στο κριτήριο 1.15-Εγγύηση παροχής 

ανταλλακτικών ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουνε «Εγγύηση παροχής 

ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για δεκαπέντε (15) έτη, και για το χρόνο παράδοσης 

των ανταλλακτικών από τον διαγωνιζόμενο εντός τριάντα (3) ημερών, θα λαμβάνει την τιμή 

100. Η προσφορά με του καλύτερους όρους θα λάβει την τιμή 150». 

• Στην παράγραφο 2.4.3.2-Τεχνική προσφορά στην σελ. 39 της διακήρυξης (Υ.Δ. α/α 14) 

ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν «Υπεύθυνη Δήλωση από τον 

επίσημο εισαγωγέα ότι εγγυάται την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη ή 



ανάλογα με την μελέτη, και εκ μέρους του διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως ο χρόνος 

παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 

ημερών». 

• Στο ΤΜΗΜΑ 5 (2.1.5) – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (1 τεμάχιο) του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI – Φύλλα Συμμόρφωσης στην σελ. 102 αναγράφεται «Θα δηλωθεί εκ 

μέρους του κατασκευαστή του οχήματος, εφόσον δεν είναι ο ίδιος, ότι εγγυώνται την 

παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη, εκ μέρους δε του 

προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, μικρότερο 

των τριάντα (30) ημερών (με Υπεύθυνη Δήλωση). Σε ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος 

παράδοσης των ανταλλακτικών ενδέχεται να παραταθεί ανάλογα». 

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποίος είναι ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης των 

ανταλλακτικών για το ΤΜΗΜΑ 5; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Στην παράγραφο 2.4.3.2 υπάρχει συντακτικό λάθος το ορθό είναι : 

• Στην παράγραφο 2.4.3.2-Τεχνική προσφορά στην σελ. 39 της διακήρυξης (Υ.Δ. α/α 14) 

ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν «Υπεύθυνη Δήλωση από τον 

επίσημο εισαγωγέα ότι εγγυάται την προμήθεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη ή 

ανάλογα με την μελέτη, και εκ μέρους του διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται πως ο χρόνος 

παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών 

ή ανάλογα με την μελέτη» 

Επομένως : ο υποψήφιος ανάδοχος εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων 

ανταλλακτικών, μικρότερο των τριάντα (30) ημερών 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: 

 Έκδοση πινακίδων & τέλη κυκλοφορίας 

• Στην παράγραφο 2.4.3.2-Τεχνική προσφορά στην σελ. 39 της διακήρυξης (Υ.Δ. α/α 17) 

ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν «Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα όπου θα αναφέρεται ότι θα αναλάβει με ευθύνη και 

δαπάνες του: α. Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, 

για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο 

και β. Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση των 

οχημάτων στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

(συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου) (για τα οχήματα) ή γ. τη διεκπεραίωση κάθε 

εργασίας με τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη λειτουργία των σταθμών φόρτισης (τμήμα 6) 

(ανάλογα με το τμήμα)». 



• Στο άρθρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

5 (2.1.5) – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (1 τεμάχιο) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI 

– Φύλλα Συμμόρφωσης στην σελ. 102 αναγράφεται «Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του 

λεωφορείου και εγκατάστασης των φορτιστών θα είναι οχτώ (8) μήνες. Το λεωφορείο θα 

παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, και πιστοποιήσεις προκειμένου ο Δήμος να 

προβεί στην έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας. Πρόταση για συντομότερη παράδοση του 

λεωφορείου και εγκατάστασης ου φορτιστή, θα αξιολογείται θετικά». 

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποίο από τα δύο ισχύει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους της Διακήρυξης να 

αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: α. Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου 

και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος ελεύθερου από 

κάθε επιβάρυνση στο Δήμο και β. Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της 

έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την 

παράδοση των οχημάτων στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου) 



 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5:  

Ταχύτητα 

• Στην παράγραφο 2.3.1 – Κριτήρια Ανάθεσης στο κριτήριο 1.6-Ταχύτητα πορείας ζητείται 

«Ταχύτητα 60 km/h καθώς και ταχύτητα 10 km/h σε δρόμο με ανωφέρεια 10% με μέγιστο 

αριθμό επιβατών και το κλιματισμό εν ενεργεία λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος 

με την υψηλότερη απόδοση λαμβάνει την τιμή 150». 

• Στο άρθρο Επιδόσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (2.1.5) – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (1 τεμάχιο) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI – Φύλλα Συμμόρφωσης στην σελ. 102 

αναγράφεται «Το λεωφορείο θα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα >=80km/h». 

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποίο από τα δύο ισχύει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5: 

Στην παραγραφο 2.3.1 υπάρχει συντακτικό λάθος το ορθό είναι : 

Κριτήρια Ανάθεσης στο κριτήριο 1.6-Ταχύτητα πορείας ζητείται «Ταχύτητα 80 km/h καθώς 

και ταχύτητα 10 km/h σε δρόμο με ανωφέρεια 16% με μέγιστο αριθμό επιβατών και το 

κλιματισμό εν ενεργεία λαμβάνει την τιμή 100. Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη 

απόδοση λαμβάνει την τιμή 150». 

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της   Δ/νσης  Τεχν. Υπηρεσιών – 

Δόμησης 
 
 

Φωτέα Αικατερίνη 
Δρ. Μηχ. Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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