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Διευκρινίσεις διαγωνισμού προμήθειας λεωφορείου για τις ανάγκες της στέγης υποστηριζόμενης 

διαβίωσης – οικοτροφείων του εργαστήριου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο.  

Α/Α συστήματος: 113964 

Αρ. Διακήρυξης: 26465/21 

 

 

Διευκρίνηση 1  

 

Στην τεχνική μελέτη αναφέρεται ότι ο κυβισμός του κινητήρα πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 cc, 

προδιαγραφή που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της νέας 

αντιρρυπαντικής οδηγίας εκπομπής καυσαερίων, σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται οι 

κατασκευαστές σε ανανέωση των κινητήρων τους. Βάσει  αυτής της οδηγίας οι νέοι κινητήρες που 

εφοδιάζονται τα πλαίσια της Mercedes-Benz έχουν μέγιστο κυβισμό  1950 cc, γεγονός που καθιστά 

αδύνατη τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό με πλαίσια της Mercedes-Benz. 

Παρακαλούμε, για την ανεμπόδιστη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό με πλαίσια Mercedes –Benz, 

όπως κάνετε αποδεκτά πλαίσια κινητήρες κυβισμού μικρότερου των 2000 cc. 

 

Διευκρίνηση 2 

 

Στην τεχνική μελέτη αναφέρεται ότι το όχημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κλιματιστικό 

οροφής εργοστασιακά τοποθετημένο ισχύος άνω των 14 KW. Όλα τα εργοστασιακά τοποθετημένα 

κλιματιστικά στα πλαίσια της Mercedes Benz είναι 11,7 kW. Δυνατότητα τοποθέτησης κλιματιστικού 

μεγαλύτερης ισχύος γίνεται μόνο με προϊόντα από τη δευτερεύουσα αγορά (aftermarket) και από τους 

κατασκευαστές Β φάσης.  

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε ποια από τις 2 λύσεις είναι αποδεκτή.  

 

Διευκρίνηση 3 

 

Στις τεχνικές προδιάγραφες αναφέρεται ότι τα πλαϊνά παράθυρα καθώς και ο εμπρόσθιος 

ανεμοθώρακας θα είναι πανοραμικού τύπου.  

Ως προς τα πλευρικά διπλά πλαϊνά παράθυρα, παρακαλώ ενημερώστε μας αν θα είναι  

Α. πανοραμικού μεγέθους και το εξωτερικό και το εσωτερικό κρύσταλλο 

Β. Πανοραμικού μεγέθους το εξωτερικό κρύσταλλο και μικρότερων διαστάσεων εργοστασιακού 

μεγέθους ΜΒ το εσωτερικό κρύσταλλο 

Γ. Χωνευτά επί του αμαξώματος ή εξωτερικής τοποθέτησης.   

Παρακαλώ ενημερώστε μας ποια από τις παραπάνω διατάξεις  πλευρικών κρυστάλλων είναι 

αποδεκτή.  
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Διευκρίνηση 4 

Στις τεχνικές προδιάγραφες αναφέρεται ότι το όχημα θα πρέπει να καλύπτεται από εργοστασιακή 

εγγύηση 3 ετών χωρίς όριο χλμ. 

 Όλα τα πλαίσια της Mercedes Benz καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών , έως 250.000 

km. 

Για την ανεμπόδιστη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό με πλαίσια Mercedes –Benz, παρακαλώ όπως 

μας επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτή η εργοστασιακή εγγύηση της Mercedes Benz και δεν επιφέρει 

ποινή αποκλεισμού. 

 

 
 

 

 

 
Με εκτίμηση,  

Δημήτρης Μιχαλόπουλος 
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