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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 7.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ κέρξη ηελ 
1ε Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη ώξα 10:00π.κ. θαζώο θαη κηα δηεπθξίληζε επί ηνπ Δληύπνπ 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

1. ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ  

 

ΕΡΩΣΗΗ 1  

Να καο δηεπθξηλίζεηε αλ νη εξγαηνώξεο ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ είλαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 
ησλ αηόκσλ επί ηηο ώξεο αλά εκέξα. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 1 

Ο αξηζκόο ησλ εξγαηνσξώλ ησλ πηλάθσλ ηνπ άξζξνπ 2.2 ηεο Γηαθήξπμεο αθνξά ζε 
εξγαηνώξεο αλά εκέξα αλά άηνκν. πλεπώο, νη εξγαηνώξεο πξνθύπηνπλ από ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό ησλ αηόκσλ επί ηηο ώξεο αλά εκέξα. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 2 

Να καο δηεπθξηλίζεηε πνηεο εξγαζίεο θαιύπηνπλ νη αλσηέξσ ώξεο. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 2 

Οη εξγαηνώξεο ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ θαιύπηνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4.1 (παξάγξαθνη ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V θαη VI) ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 3 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ νη ώξεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ηη ζα πξέπεη 
λα ιάβνπκε ππόςε, ηηο ώξεο πνπ δίλνληαη ή ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 3 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εκπεηξία ηεο Αηηηθό Μεηξό από αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, νη ώξεο 
πνπ δίλνληαη επαξθνύλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ ππεξεζηώλ. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 4 

ηε ζειίδα 5 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηε όηη ν ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη 
ζηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Κσδηθό Αλαθνξάο. 
Γηεπθξηλίζηε καο αλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή κόλν ζε 
δειώζεηο.  

ΑΠΑΝΣΗΗ 4 

ε όπνηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία απαηηείηαη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ελ 
ιόγσ δηαγσληζκό (π.ρ. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, Πξαθηηθά Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ, 
Γειώζεηο, Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, θ.α.), ε αλαθνξά απηή ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Γηαθήξπμεο.  
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ΕΡΩΣΗΗ 5 

ηε ζειίδα 15 ηεο σο άλσ δηαθήξπμεο ζηελ παξάγξαθν 10.6.1 αλαθέξεηε: «Γηα ηελ 
απόδεημε απηήο ηεο εκπεηξίαο νη Γηαγσληδόκελνη ζα ππνβάινπλ, ηνλ ζρεηηθό Πίλαθα ζηνλ 
νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Σνλ πειάηε 

 Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, 

 Σν ζπκβαηηθό ηίκεκα ηεο ζύκβαζεο, 

 Σε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

 Σνλ αξηζκό ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο πξνζσπηθνύ, 

 Σνλ αξηζκό θαη ην είδνο ηνπ ηδηόθηεηνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηεηέζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζύκβαζεο 

 Σνλ Γείθηε πρλόηεηαο Αηπρεκάησλ (Γ..Α.)» 

αο παξαθαιώ όπσο καο δηεπθξηλίζεηε  ηη αθξηβώο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε ηνπ 
πίλαθα «Γείθηεο πρλόηεηαο Αηπρεκάησλ (Γ..Α.)». 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 5 
Ο Γείθηεο πρλόηεηαο Αηπρεκάησλ (ΓΑ) έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ απόιπην αξηζκό ησλ 
εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ αλά 200.000 ώξεο έθζεζεο/εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζε εηήζηα πεξίνδν 
θαη ππνινγίδεηαη από ηελ  ζρέζε: 

ΓΑ= ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ  *  200.000 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΚΘΔΗ  

2. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 1 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζηνπο Πίλαθεο 1, 2, 5 θαη 6 ηνπ Δληύπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 
πνπ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ θόζηνπο ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ,  ζα αλαγξάθεηαη ην 
θόζηνο απηώλ κε αλαγσγή ζην κήλα.  

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 2 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα έθδνζεο ηεο 
απαηηνύκελεο  Έλνξθεο Βεβαίσζεο  ηνπ (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά», ιόγσ ηπρόλ απεξγίαο ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αληί ηεο Έλνξθεο Βεβαίσζεο λα ππνβάινπλ 
Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη ε κε δπλαηόηεηα έθδνζεο απηήο θαη ε 
ππνρξέσζε λα ηελ πξνζθνκίζνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο απεξγίαο.  
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