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ΘΕΜΑ: Διεςκπινίζειρ επί ηηρ 20772/18-06-2021 Διακήπςξηρ «Ππομήθεια μησανημάηων 

έπγος ή/και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού». 

Σρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20772/18-06-2021 Διακήπςξη θαη ζε απάληεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – 
δηεπθξηλήζεσλ πνπ δεηήζεθαλ κε αηηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ πξνο ην Δήκν Τξηθθαίσλ, κέζσ ηνπ ΕΣΗΔΗΣ ζαο 
δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 
 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ 1: 

«….Σύκθσλα κε ην ηεύρνο "Παξάξηεκα I - Μειέηε" ηεο ππ' αξηζ. 20772/18-06-2021 Δηαθήξπμεο κε ηίηιν "Πξνκήζεηα 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ ή/θαη Σπλνδεπηηθνύ Εμνπιηζκνύ" ηνπ Δήκνπ Τξηθθαίσλ, απαηηείηαη, γηα ηηο Οκάδεο 1. θαη 2. 
αληίζηνηρα, ν θπβηζκόο ηνπ θηλεηήξα ηνπ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο λα είλαη "ηνπιάρηζηνλ 2.000 θπβηθά εθαηνζηά" θαη ηνπ 
ειαζηηθνθόξνπ εθζθαθέα λα είλαη "4.0 - 6,6 ιίηξσλ". 

Η εηαηξεία καο, όπσο θαη άιιεο εηαηξείεο ηνπ ρώξνπ, πιεξνί, γηα ηηο Οκάδεο 1. θαη 2., όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαη απνδόζεηο, πνπ ζέηνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, πέξαλ ηνπ θπβηζκνύ, θαη γη' απηό ην ιόγν δελ κπνξεί 
λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. 

Δεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο θαη δε ησλ ππεξηξνθνδνηνύκελσλ, ν 
θπβηζκόο ελόο θηλεηήξα δελ απνηειεί πιένλ ζπγθξίζηκν κέγεζνο (όπσο θάπνηε κε ηνπο αηκνζθαηξηθνύο θηλεηήξεο) γηα 
ηελ αληηθεηκεληθή ζύγθξηζε / αμηνιόγεζε, αιιά ε ηζρύο, ε ξνπή θαη ε θαηαλάισζή ηνπ, σο εθ ηνύηνπ εθηηκνύκε όηη δε ζα 
έπξεπε λα ιεθζεί ππόςε ζηνλ δηαγσληζκό. 

Πιένλ, ιόγσ ησλ Επξσπατθώλ Οδεγηώλ, έρεη επηθξαηήζεη, ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ θηλεηήξσλ, ην downsizing, δειαδή ε 
κείσζε ηνπ θπβηζκνύ ησλ θηλεηήξσλ, ε νπνία πξνζθέξεη κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ρακειέο εθπνκπέο CO2, 
αιιά κε ηε ρξήζε ππεξπιεξσηή επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξε ηζρύο θαη ξνπή. 

Δεδνκέλνπ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε, ζην πιαίζην ηεο πξνώζεζεο ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ, γηα ηελ επαλεμέηαζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο θαη παξαθαινύκε λα κε ιεθζεί ππόςε σο ζηνηρείν αλαθνξάο θαη δε επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ ζηελ κία πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ βάζηκα επηρεηξήκαηα ηεο Δηεζλνύο εκπεηξίαο θαη 
ζύγρξνλεο ηερληθήο…». 
 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 1:  

Η Ειιεληθή Ννκνζεζία ε νπνία αθνξά ηελ θπθινθνξία αιιά θαη ηελ πάζεο θύζεσο θνξνιόγεζε ησλ νρεκάησλ ζηελ 
Ειιάδα δελ έρεη εμαιείςεη ηνλ όγθν ηνπ θηλεηήξα ησλ νρεκάησλ. Ο ηειεπηαίνο αλαθέξεηαη ζηηο Άδεηεο Κπθινθνξίαο είηε 
αξηζκεηηθά είηε σο ζπλάξηεζε ηνπ ηύπνπ ηνπ θηλεηήξα. Επηπιένλ, ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50% ησλ πεξηπηώζεσλ, 
ζηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα, ε θαηαλάισζε ηνπ θηλεηήξα βαίλεη απμαλόκελε κε ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ ηειεπηαίνπ. 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε αξκόδηα κειεηεηηθή νκάδα ηνπ Δήκνπ Τξηθθαίσλ θξίλεη όηη ε πξνδηαγξαθή ηνπ όγθνπ ηνπ 
θηλεηήξα νξζώο ππάξρεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο. 

Παξόια απηά, νη απαηηήζεηο ζην ηεύρνο "Παξάξηεκα I - Μειέηε" ηεο ππ' αξηζ. 20772/18-06-2021 Δηαθήξπμεο κε ηίηιν 
"Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ ή/θαη Σπλνδεπηηθνύ Εμνπιηζκνύ" ηνπ Δήκνπ Τξηθθαίσλ, γηα ηηο Οκάδεο 1. θαη 2. 
αληίζηνηρα, όηη ν θπβηζκόο ηνπ θηλεηήξα ηνπ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο λα είλαη "ηνπιάρηζηνλ 2.000 θπβηθά εθαηνζηά" θαη 
ηνπ ειαζηηθνθόξνπ εθζθαθέα λα είλαη "4.0 – 6,6 ιίηξσλ", αληηθαζίζηαληαη θαηά ην νξζόηεξν κε ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 
ν θπβηζκόο ηνπ θηλεηήξα ηνπ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο λα είλαη "ηνπιάρηζηνλ 2.000 θπβηθά εθαηνζηά πεξίπνπ" θαη ηνπ 
ειαζηηθνθόξνπ εθζθαθέα λα είλαη "4.0 – 6,6 ιίηξσλ πεξίπνπ". 
 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ 2: 

«…Σην Παξάξηεκα Ι ΜΕΛΕΤΗ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν Αλπςσηηθόο κεραληζκόο, αλαθέξεηαη: «....Επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, ην ύςνο ηνπ δαπέδνπ ηνπ θαιαζηνύ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 13 m...». 

Να δηεπθξηληζηεί εάλ θαιαζνθόξν κε ύςνο δαπέδνπ ηνπ θαιαζηνύ εξγαζίαο 13 m γίλεηαη δεθηό. 
 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 2: 

Καιαζνθόξν όρεκα κε ύςνο δαπέδνπ ηνπ θαιαζηνύ εξγαζίαο 13 m, γίλεηαη δεθηό. 
 
 

 Σπίκαλα, 15 Ιοςλίος 2021 Σπίκαλα, 15 Ιοςλίος 2021 
 Ο Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ ςνηήπηζηρ Ο Πποϊζηάμενορ Δ/ζηρ Καθαπιόηηηαρ, 
 Η/Μ Εγκαηαζηάζεων Δ.Σ.Τ. Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

 

 
 ωηήπιορ Γεωπγομάνορ Αθανάζιορ Μιζιάκαρ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ ΠΕ, Ε.Ε.Π. με βαθμό Α’ Μησανολόγορ Μησανικόρ ΠΕ με βαθμό Α’ 
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