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                                                                                                 ΠΡΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
 
 
 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ 20772/18-06-2021 Διακήρυξης: 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Ή ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» 

 
 
 

χετικά με τθν υπ’ αρικμ. 20772/18-06-2021 Διακήρυξη, ςε απάντθςθ ςυμπλθρωματικών 
πλθροφοριών – διευκρινιςεων που ηθτικθκαν με αιτιματα που υποβλικθκαν προσ το Διμο 
Σρικκαίων, μζςω του ΕΗΔΗ, ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ: 

 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ 3: 

«….Σφμφωνα με το τεφχοσ "Παράρτημα Ι - Μελζτη" τησ υπ αριθ. 20772/18-06-2021 
Διακήρυξησ με τίτλο "Προμήθεια Μηχανημάτων Ζργου ή/και Συνοδευτικοφ  " του Δήμου 
Τρικκαίων απαιτείται για την Ομάδα 3, η υδραυλική πίεςη λειτουργίασ (ςυςτήματοσ εκςκαφήσ) 
να είναι τουλάχιςτον 305 bar ενϊ η μζγιςτη υδραυλική παροχή να είναι τουλάχιςτον 270 lt/min. 
Με δεδομζνο ότι ο οριςμόσ τησ υδραυλικήσ ιςχφοσ που είναι και το κρίςιμο μζγεθοσ που 
προδιαγράφεται με τα παραπάνω ςτοιχεία, είναι το γινόμενο τησ υδραυλικήσ πίεςησ επί τησ 
υδραυλικήσ παροχήσ (P=Q*P) θα θζλαμε να αναφζρουμε ότι το προςφερόμενο από την εταιρία 
μασ μηχάνημα διαθζτει Υδραυλική Πίεςη 350 bar και Υδραυλική Παροχή 250 lt/min το οποίο 
αντιςτοιχεί ςε μία Υδραυλική Ιςχφ κατά πολφ μεγαλφτερη τησ ελάχιςτησ προδιαγραφόμενησ από 
τον διαγωνιςμό. 

Με βάςη τα παραπάνω αιτοφμαςτε να γίνει αποδεκτόσ ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω 
τεχνικϊν χαρακτηριςτικϊν του μηχανήματοσ που ςκοπεφουμε να προςφζρουμε (350 bar και 250 
lt/min) διότι επί τησ ουςίασ υπερκαλφπτει την τεχνική προδιαγραφή του διαγωνιςμοφ ενϊ 
ταυτόχρονα διευρφνει το εφροσ του ανταγωνιςμοφ, γεγονόσ που είναι προσ όφελοσ του Δήμου 
Τρικκαίων...». 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 3: 

Η προδιαγραφι τθσ Μελζτθσ: «….η μζγιςτη υδραυλική παροχή να είναι τουλάχιςτον 
270 lt/min...» δεν είναι πλζον δυνατόν να αλλάξει. Παρόλα αυτά, όπωσ αναφζρεται ςτo 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΣΗ, ςτο κεφάλαιο: 1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ: «….Η Επιτροπή Αξιολόγηςησ των 
προςφορϊν διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τυχόν αποκλίςεισ από τισ απαιτήςεισ τησ παροφςασ 
προδιαγραφήσ ωσ ουςιϊδεισ ή επουςιϊδεισ να προχωρεί ςτην απόρριψη ή μη τησ Τεχνικήσ 
Προςφοράσ και να κρίνει την κάλυψη ή την υπζρβαςη τησ τήρηςησ των αιτήςεων δια διάφορων 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων ακόμα και μη ρητϊσ αναφερομζνων ςτην παροφςα Μελζτη. Η Επιτροπή 
Παραλαβήσ διατηρεί κάθε δικαίωμα να κρίνει τυχόν αποκλίςεισ από τισ απαιτήςεισ τησ παροφςασ 
προδιαγραφήσ ωσ ουςιϊδεισ ή επουςιϊδεισ, να προχωρήςει ςτην απόρριψη ή μη τησ οριςτικήσ 
παραλαβήσ των οχημάτων...». 
 
 

Επίςθσ, ςασ διευκρινίηουμε εξ’ ιδίων τα κάτωκι: 
 

τo ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΣΗ, ςτο κεφάλαιο: 2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ΟΜΑΔΑ 2: 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ και ςυγκεκριμζνα ςτθν παράγραφο 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ, να αντικαταςτακοφν οι προτάςεισ: 
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 Ο καθαρόσ όγκοσ του διαθζςιμου αυτοφ χϊρου δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 0,75 m 
ενϊ μεγαλφτεροσ αυτοφ θα βαθμολογηθεί ανάλογα κατά την αξιολόγηςη των προςφορϊν. 

 To μήκοσ και το φψοσ του καλαθοφόρου οχήματοσ ςε διάταξη πορείασ θα πρζπει να είναι 
6,4 – 6,8 m και 2,2 – 3,3 m αντίςτοιχα, ζτςι ϊςτε το όχημα να είναι όςο το δυνατόν μικρϊν 
διαςτάςεων, ευζλικτο ϊςτε να μπορεί άνετα να λειτουργεί ςε ςτενοφσ, ανηφορικοφσ ή 
μικροφσ δρόμουσ και γενικά ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. 

 
με τισ προτάςεισ: 

 
 Ο καθαρόσ όγκοσ του διαθζςιμου αυτοφ χϊρου δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 0,75 m
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ενϊ μεγαλφτεροσ αυτοφ θα βαθμολογηθεί ανάλογα κατά την αξιολόγηςη των προςφορϊν. 
 To μήκοσ και το φψοσ του καλαθοφόρου οχήματοσ ςε διάταξη πορείασ θα πρζπει να είναι 

6,2 – 6,8 m και 2,0 – 3,3 m αντίςτοιχα, ζτςι ϊςτε το όχημα να είναι όςο το δυνατόν μικρϊν 
διαςτάςεων, ευζλικτο ϊςτε να μπορεί άνετα να λειτουργεί ςε ςτενοφσ, ανηφορικοφσ ή 
μικροφσ δρόμουσ και γενικά ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. 

 
αντίςτοιχα. 

 
 

τo ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΣΗ, ςτο κεφάλαιο: 2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ΟΜΑΔΑ 2: 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ και ςυγκεκριμζνα ςτθν παράγραφο ΠΛΑΙΙΟ –  ΚΑΜΠΙΝΑ, 
να αντικαταςτακοφν οι προτάςεισ: 
 
Το μεταξόνιο του οχήματοσ θα είναι 3.450 – 3,750 mm. 
Δυνατότητα τετρακίνηςησ κατ’ επιλογήν και δυνατότητα υποπολλαπλαςιαςμοφ («ςαςμάν κοντϊν 
ςχζςεων») θα αξιολογηθοφν θετικά. 
 

με τισ προτάςεισ: 
 
Το μεταξόνιο του οχήματοσ θα είναι 3.050 – 3,750 mm. 
Δυνατότητα τετρακίνηςησ (η οποία είναι υποχρεωτική) κατ’ επιλογήν και δυνατότητα 
υποπολλαπλαςιαςμοφ («ςαςμάν κοντϊν ςχζςεων») θα αξιολογηθοφν θετικά. 
 
 

τo ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΣΗ, ςτο κεφάλαιο: 2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ΟΜΑΔΑ 2: 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ και ςυγκεκριμζνα ςτθν παράγραφο ΕΓΓΡΑΦΑ –
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ –  ΕΓΓΤΗΗ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, να αντικαταςτακεί θ πρόταςθ: 
 
Για το παραδοθζν όχημα-πλαίςιο, η φπαρξη ςυνεργείου πρζπει να χαίρει επίςημησ 
εξουςιοδότηςησ από τον αντίςτοιχο Γενικό Ειςαγωγζα του και τον υπερκαταςκευαςτή του (για 
υπερκαταςκευζσ, προςαρτήςεισ και εξαρτήματα ςυνοδεφοντα το όχημα οι οποίεσ αποτελοφν 
ευθφνη του Αναδόχου των αντίςτοιχων οχημάτων) το οποίο θα καλφπτει πλήρωσ όλεσ τησ 
επεμβάςεισ τησ προςφερόμενησ εγγφηςησ κατά τη διάρκεια αυτήσ. 
 

με τθ πρόταςθ: 
 
Για το παραδοθζν όχημα-πλαίςιο, η φπαρξη ςυνεργείου πρζπει να χαίρει επίςημησ 
εξουςιοδότηςησ ή ζγκριςησ εργαςιών ή ςυμφωνίασ εργαςιών επί του οχήματοσ αυτοφ από τον 
αντίςτοιχο Γενικό Ειςαγωγζα του και τον υπερκαταςκευαςτή του (για υπερκαταςκευζσ, 
προςαρτήςεισ και εξαρτήματα ςυνοδεφοντα το όχημα οι οποίεσ αποτελοφν ευθφνη του 
Αναδόχου των αντίςτοιχων οχημάτων) το οποίο θα καλφπτει πλήρωσ όλεσ τησ επεμβάςεισ τησ 
προςφερόμενησ εγγφηςησ κατά τη διάρκεια αυτήσ. 
 
 
 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ Η/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Δ.Σ.Τ. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 
 ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟ ΩΣΗΡΙΟ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΙΙΑΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΕΙΔΙΚ. ΕΠΙΣΗΜΟΝ. Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΧ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’ 
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