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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ                                                                    
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήµατα που υποβληθήκαν  σχετικά µε τους τεχνικούς όρους της 

∆ιακήρυξης TED 026E για την προµήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάµων. 
  

 
Αναφορικά µε τον εν θέµατι διαγωνισµό, παρατίθενται απαντήσεις σε υποβληθέντα  ερωτήµατα. 
 
1. Ερώτηση  
 

Αναφορικά µε τα βιοµηχανικά ελαστικά οι ενδεικτικοί τύποι των ελαστικών που αναφέρονται παρουσιάζουν 

διαφορές από τις διαστάσεις/τύπους και ∆Φ/∆Τ που ζητούνται, για παράδειγµα η σειρά XZM της MICHELIN 

είναι TL, ενώ τα αιτούµενα ελαστικά που αναφέρονται στην πρώτη στήλη ζητούνται ΤΤ. 

Απάντηση  
 
Τα απαιτούµενα ελαστικά για την οµάδα 5- Άρθρο 1  των Τεχνικών όρων της ∆ιακήρυξης  θα  είναι  TL 
αντί ΤΤ. 

 
2. Ερώτηση  
 

Για τα ελαστικά 1600R25 ίσως χρειάζεται να ελεγχθεί ο ∆Φ/∆Τ διότι στην κατηγορία αυτά τα ελαστικά 

βγαίνουν µε δείκτες 200 Α5 και 202 Α7 (όπως τα MICHELIN) είτε µε ** (όπως τα BRIDGESTONE). 

 
Απάντηση  
 
 Για τα  ελαστικά διάστασης 16. 00R25 TL Οµάδα 3 –Άρθρο 1 των Τεχνικών όρων – o ∆Φ/∆Τ  είναι 200 

Α5  όπως αναφέρεται  στο ζητούµενο ενδεικτικό τύπο. 
  
3. Ερώτηση  

 
Στην κατηγορία των φορτωτών ζητείται κατηγορία L3 και τα υποδεικνυόµενα ελαστικά είναι κατηγορίας 

L5. Τι υπερισχύει. 

 
Απάντηση  
 
 Για τα  ελαστικά διάστασης 29,5 R25 Οµάδα 6 –Άρθρο 1 των Τεχνικών όρων -  ο ∆Φ/∆Τ είναι L5  όπως 
αναφέρεται  στο  ζητούµενο ενδεικτικό τύπο. 
 

4. Ερώτηση  
 

Επίσης, αναφέρεται ότι τα ελαστικά της οµάδας 9 θα πρέπει να είναι  4 εποχών, παρόλ’ αυτά οι 
διαστάσεις που αναφέρονται δεν παράγονται όλες µε τεχνολογία 4 εποχών, όπως επίσης ελαστικά µικρής 
διαµέτρου ζάντας (όπως πχ. τα 155R12) δεν παράγονται πλέον από τους 3 κατασκευαστικούς οίκους που 
ζητούνται, ούτε από τις θυγατρικές τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα δεχτεί η υπηρεσία ελαστικά άλλων 
κατασκευαστών? 
 

Απάντηση  
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Τα ζητούµενα ελαστικά των οµάδων 1 και 9 του Άρθρου 1 των Τεχνικών Όρων θα είναι 4 εποχών.  
Για τα ελαστικά διαστάσεως  155R12 TL υπάρχει διαθεσιµότητα µόνο σε θερινά ή χειµερινά. Θα 
προτιµηθεί η έκδοση σε θερινά.  
Για τη  διάσταση 155R12 TL προτιµάται κατασκευή από τους Οίκους και των Θυγατρικών αυτών  όπως 
αναφέρεται ρητά στην ∆ιακήρυξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο  κατασκευαστής θα αξιολογηθεί 
αντίστοιχα. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Το Τµήµα Προµηθειών της ΟΛΘ ΑΕ 
 
 
 
 
 


