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ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Μελίσσια, 06/12/2022 
Αρ. πρωτ.:23328 

Αρ. σχεδίου: 6670 

Προς εταιρείες: 
AUTOMOTIVE SOLUTIONS A.E. 

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των 
ορίων) για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων” για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, με ΑΔΑΜ: 
22PROC011626808 και αρ. μελέτης 32/2021». 
 
Σε  απάντηση  των εμπρόθεσμων εγγράφων  και αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων για τον 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) που αφορά την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, η Υπηρεσία μας απαντά ως ακολούθως: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο : Στην Παράγραφο 2.2 αναφέρεται ότι «Οι κύριες διαστάσεις & τα βάρη του κάθε 

λεωφορείου θα πρέπει να τηρεί τα παρακάτω: 

• Μήκος έως 5600mm 

• Μέγιστο πλάτος έως 2500mm 

• Μέγιστο ύψος έως 3300 mm 

• Ακτίνα Στροφής μικρότερη ή ίση από 8.0 m». 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η απόκλιση του ±10% στη παραπάνω 

παράγραφο της μελέτης. 

Απάντηση: Το μήκος του οχήματος μπορεί να αποκλίνει μέχρι ±10% από την μέγιστη τιμή, εφόσον 

καλύπτεται η απαίτηση για τον ελάχιστο αριθμό επιβατών συνολικών και καθήμενων. Όπως έχει 

διευκρινιστεί και με το υπ’ αριθμ. 22827/30-11-2022 έγγραφο  παροχής διευκρινήσεων. Ωστόσο, δεν 

είναι αποδεκτή η απόκλιση +10% για το πλάτος του οχήματος.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Στην Παράγραφο Γ.1 που αφορά την εγγύηση καλής λειτουργίας αναφέρεται ότι «Οι 

διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση 

εγγύησης καλής λειτουργίας 2 ετών του οχήματος καθώς επίσης και για τους συσσωρευτές εγγύηση 

για τουλάχιστον για 2 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασής της. Και εγγύηση μπαταρίας τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών.». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι η ζητούμενη εγγύηση μπαταρίας 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών έχει γραφτεί εκ παραδρομής. 

Απάντηση: Εκ παραδρομής έχει αναφερθεί στη μελέτη (σελίδα 24) το σημείο που αναφέρει «Και 

εγγύηση μπαταρίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών». Η εγγύηση καλής λειτουργίας της μπαταρίας 

πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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