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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα της εταιρείας «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ». 
Σχετικό: Το από 17/12/2020 διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» με αρ. πρωτ. εισερχόμενου. 

54674/18-12-2020. 

 

Σχετικά με το από 17/12/2020 ερώτημά σας για τον συνοπτικό διαγωνισμό της 54149/16-12-
2020 διακήρυξης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, για την «Προμήθεια 
ελαστικών επισώτρων», προϋπολογισμού 68.026,40€ για το έτος 2021, το οποίο έλαβε αριθμό 
πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου τον 54674/18-12-2020, σας απαντάμε τα εξής: 
 
α. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι αυτοτελής και αξιολογείται ανεξάρτητα από το πώς έχει 
πράξει συμμετέχοντας σε προηγούμενη διαδικασία ανάθεσης του Δήμου έστω και για τα ίδια 
είδη. 
 
β. Η απαίτηση της παραγράφου 15 του άρθρου 2 (Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών) της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 43/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής, αφορά στην προσκόμιση βεβαίωσης του κατασκευαστή των 
προσφερόμενων στο διαγωνισμό ελαστικών, με την οποία θα πρέπει να πιστοποιεί ότι οι 
Ευρωπαίοι κατασκευαστές πλαισίων (τους οποίους δηλώνουν στην βεβαίωσή τους) 
χρησιμοποιούν ως πρώτη τοποθέτηση στα καινούργια οχήματά τους, ελαστικά της επωνυμίας 
του κατασκευαστή των προσφερόμενων ελαστικών (η βεβαίωση δηλαδή αφορά την προτίμηση 
των Ευρωπαίων κατασκευαστών πλαισίων με αναφορά σε αυτήν μόνο του κατασκευαστή των 
προσφερόμενων ελαστικών).  
 
 
Ενημερώνουμε επίσης εκ νέου ότι στο άρθρο 1 (Γενικά χαρακτηριστικά – Περιγραφή) (Σελίδα 
9) στην περίπτωση με Α/Α 9 στον πίνακα έχει αναγραφεί ως ο ζητούμενος δείκτης φορτίου / 
ταχύτητας ο 152/148Κ. 
Επειδή εκ παραδρομής έχει αναγραφεί ο συγκεκριμένος δείκτης φορτίου / ταχύτητας σας 
ενημερώνουμε ότι για το ελαστικό με διάσταση 11R/22,5, το οποίο αφορά σε χρήση από 
σάρωθρα με Α/Α 9 του πίνακα του άρθρου 1 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 
43/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 
ο σωστός δείκτης φορτίου ταχύτητας φορτίου για το είδος με Α/Α 9 του πίνακα είναι 

ο: 148/145Κ 
 
 

 
 

 

Περιστέρι: 21-12-2020  

Αρ. Πρωτ.: οικ.54674 

 

 
ΠΡΟΣ: 

«Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» 
κο Κ. Ηλιόπουλο 

Μαρκόνι 13 – Αιγάλεω 
email: info@k-iliopoulos-elastika.gr  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Πληρ: κος Βασίλειος Αγγελόπουλος 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 

        Περιστέρι 12135 

Τηλ. 210 5764960 

 

Η 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΣΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΒΑΘΑΣ 
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Κοινοποίηση: 
- Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
- Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Ανακυκλώσιμων Υλικών  

- Πρόεδρο Επιτροπής Άρθρου 221 Ν.4412/2016 
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