
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Φο.Δ..Α.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Σαχ. Διεφθυνςη :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 
Σαχ. Κώδικασ :546 26 
Σηλζφωνο :2311 236100 
Email:promithies@fodsakm.gr 
 
 
 

 
 
 
Θεςςαλονίκη ,       10 /08/2021 
 
Αρ. Πρωτ. :  11238 
 
 
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 τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ 

Σεχνικών Τπηρεςιών του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦοΔΑ Κεντρικήσ Μακεδονίασ. 

 

χετικά με τη Διαδικαςία Ανοικτήσ Δημόςιασ φμβαςησ με χρήςη ηλεκτρονικών 

μζςων άνω των ορίων, για την «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», τμήμα 3, αναφζρουμε τα εξήσ: 

 

ΣΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ 

Παράγραφοσ 3. 

χετικά με τισ διαςτάςεισ του οχιματοσ (ςελ.98) τθσ διακιρυξθσ, αναφζρεται ότι: 

«Θα ζχει ολικό μικοσ περίπου 10,00 m  και το ολικό πλάτοσ κα είναι τουλάχιςτον 

2,50 m. Σο μεταξόνιο κα είναι περίπου 4,50 m. Σο εςωτερικό φψοσ του κα είναι 

περίπου 2,00 m.)  

το κεφ. 1.10.Αποκλίςεισ, ουςιώδεισ απαιτήςεισ 

Όπου αναφζρεται θ λζξθ περίπου εννοείται ωσ απόκλιςθ ± 10%. και όπου 

αναφζρεται ''επικυμθτό'' κα αξιολογείται επιπλζον όταν προςφζρεται από τον 

διαγωνιηόμενο. Γενικά οι παραπάνω απαιτιςεισ κεωροφνται και ουςιϊδεισ και 

απαραβίαςτεσ εκτόσ εάν αναφζρεται ρθτά ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ 

υπθρεςίασ. 



Για το «τουλάχιςτον» ιςχφει με ποινή αποκλειςμοφ η ελάχιςτη αναγραφόμενη τιμή 

χωρίσ προςδιοριςμό για ανώτατη τιμή. 

Ερώτηςη: Εάν το ςφςτημα υποβοήθηςησ εκκίνηςησ ςτην ανηφόρα (Hill start 

assist) είναι απαραίτητο επί ποινή αποκλειςμοφ; 

Απάντηςη: φμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παρατιματοσ 1 τθσ 

διακιρυξθσ για το τμιμα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ και ςυγκεκριμζνα ςτθν 

παράγραφο 9. φςτθμα διεφκυνςθσ αναγράφεται (… και κα υπάρχει ςφςτθμα 

υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςτθν ανθφόρα (Hill start assist).   

Κατόπιν επικοινωνίασ με την αρμόδια υπηρεςία του φορζα, η ανάγκη είναι, να 

υπάρχει ςφςτημα που να μην επιτρζπει την κίνηςη του οχήματοσ προσ τα πίςω όταν 

αυτό είναι ςταματημζνο ςε ανωφζρεια και κατά την εκκίνηςη προσ τα εμπρόσ.  

Ερώτηςη: Η απαίτηςη τησ τεχνικήσ προδιαγραφήσ το υπό προμήθεια λεωφορείο, 

θα ζχει δφο πόρτεσ ειςόδου-εξόδου για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ από την δεξιά 

πλευρά του, μία μπροςτά – μία πίςω, είναι επί ποινή αποκλειςμοφ; 

Απάντηςη: τθν Παράγραφο 15 Πόρτες αναγράφεται «κα ζχει 2 πόρτεσ ειςόδου – 

εξόδου για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ από τθν δεξιά πλευρά του λεωφορείου μια 

μπροςτά και μια πίςω.  

Κατόπιν επικοινωνίασ με την αρμόδια υπηρεςία του φορζα, εφόςον καλφπτεται η 

ανάγκη των 2 πορτών, δεν είναι ουςιώδεσ για τον φορζα εάν η δεφτερη πόρτα 

βρίςκεται ςτη μζςη ή ςτο πίςω μζροσ του λεωφορείου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. Δήμου Πυλαίασ – Χορτιάτη 
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