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Θεσσαλονίκη ,       10/08/2021 
 
Αρ. Πρωτ. :  11236 
 
 
Π Ρ Ο  : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Θζμα : ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 10102/16-07–2021 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ. 

 

χετ.: Σο με αρ. πρωτ. 10034/06-08-2021 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Σεχνικών Τπθρεςιών του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦοΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

χετικά με τθ Διαδικαςία Ανοικτισ Δθμόςιασ φμβαςθσ με χριςθ θλεκτρονικών 

μζςων άνω των ορίων, για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΩΝ, 1 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ 

ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟ.Δ..Α.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», τμιμα 1, αναφζρουμε τα εξισ: 

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ 

Παράγραφος 1.2.2.4 

Σχετικά με το ςφςτημα πζδηςησ του οχήματοσ (ςελ. 59) τησ διακήρυξησ, αναφζρεται 

ότι: «…Διςκόφρενα μπροςτά και ταμποφρα ςτουσ πίςω άξονεσ…» 

Κατόπιν επικοινωνίασ με τθν αρμόδια υπθρεςία του φορζα, το βυτιοφόρο κα 

κινείται ςε χώρο ΧΤΣΑ πάνω ςε χώμα, απορρίμματα και λάςπθ. υνεπώσ ο φορζασ 

ζχει ανάγκθ το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα πζδθςθσ, (ςφςτθμα των ταμποφρων ςτουσ 

πίςω τροχοφσ) το οποίο κρίνει αποδοτικότερο και ανκεκτικότερο ςε βλάβεσ όςον 

αφορά τθ διάρκεια ηωισ τθσ πζδθςθσ των πίςω τροχών.  

 

 



Παράγραφος 1.2.4.2 

Σχετικά με τον εξοπλιςμό του θαλάμου οδήγηςησ (ςελ. 61) τησ διακήρυξησ, 

αναφζρεται ότι: «…πλαφονιζρα και δφο (2) φϊτα ανάγνωςησ (ςποτάκια)…» καθϊσ 

και «ψηφιακό ράδιο-cd με κεραία και ηχεία» 

Κατόπιν επικοινωνίασ με τθν αρμόδια υπθρεςία του φορζα, τα ςυγκεκριμζνα είδθ 

είναι αξεςουάρ του οχιματοσ και δεν είναι ουςιώδθ για τισ ανάγκεσ του φορζα. 

υνεπώσ οποιαδιποτε προςφορά ςυμμετζχοντα που κα ικανοποιεί τον επαρκι 

φωτιςμό τθσ καμπίνασ καλφπτει τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ. Σο ίδιο ιςχφει και για το 

θχοςφςτθμα του οχιματοσ. Οποιοδιποτε προςφερόμενο, πιο ςφγχρονο από τθν 

περιγραφι θχοςφςτθμα, κεωρείται ότι καλφπτει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ.    

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
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