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ΘΕΜΑ :  «Παροχή διευκρινίσεων, επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 24/2019 

Διακήρυξης Α.Ε.Α. που αφορά στην προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των 
προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 ''Ενίσχυση της ασφάλειας μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας'' και ειδικότερα για το τμήμα Α’ ‘‘Δίκυκλες μοτοσικλέτες’’ με 
α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80384». 

 
Στο πλαίσιο της εν θέματι αναφερόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας παρέχονται οι κάτωθι 

διευκρινίσεις, που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Τμήματος, οι οποίες προέκυψαν 
κατόπιν σχετικών ερωτημάτων οικονομικού φορέα : 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ : «(…)Παρακαλούμε, πληροφορείστε μας αν μπορούμε να συμμετάσχουμε στον κατά 
τα άνω διαγωνισμό με μοτοσυκλέτα, η οποία διαθέτει ακτίνες από χάλυβα και στεφάνη από 
κράμα αλουμινίου (ακτινωτού τύπου)». 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 2.2.6.1. της Τεχνικής Προδιαγραφής Α΄ 
Τμήματα- Δίκυκλες Μοτοσυκλέτες της υπ’ αριθ. 24/2019 Διακήρυξης του Α.Ε.Α. απαιτείται: «οι τροχοί 
(σώστρα) να είναι από ανοξείδωτο κράμα αλουμινίου ή χάλυβα μεγάλης αντοχής». Ως εκ τούτου, εφόσον 
και το κράμα αλουμινίου και ο χάλυβας μεγάλης αντοχής είναι αποδεκτά υλικά, γίνεται αποδεκτός και ο 
συνδυασμός τους (π.χ. ακτίνες από χάλυβα και στεφάνη από κράμα αλουμινίου (ακτινωτού τύπου), 
εφόσον το τελικό προϊόν (τροχός), είναι ικανό να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ : «(…) Παρακαλούμε, πληροφορήσατε μας αν μπορούμε να συμμετάσχουμε στον 
κατά τα άνω διαγωνισμό με μοτοσυκλέτα, η οποία διαθέτει λάστιχα τύπου TUBE TYPE». 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Στην παρ. 2.6.2.2. της ως άνω προδιαγραφής αναγράφεται ομοίως ότι: «Τα ελαστικά να 
είναι καινούρια, όχι από αναγόμωση, σύγχρονης τεχνολογίας με αντοχή ανάλογη της ανώτατης 
ταχύτητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, χωρίς αεροθάλαμους (tubeless), να 
έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ETRTO)». Επειδή και η 
τεχνολογία ελαστικών TUBE TYPE είναι ευρέως διαδεδομένη σε Δίκυκλες Μοτοσυκλέτες, μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά και ελαστικά της ανωτέρω τεχνολογίας – είδους. 

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.-   
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