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«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΥΑΙΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ΔΙΡΑ II)  

ΣΟΤ ΣΡΟΥΙΟΓΡΟΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 
 

 

RFP-311/17 

Α..  38694 

 

 ει. 3 από 20 

Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 7.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαζψο θαη 
δηεπθξηλίζεηο ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δξώηεζε 1 

Π.Δ 1.9 

Οξηζκνί θνξηίνπ 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην θνξηίν 5000Ν/ηεη. Μέηξν αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ φξζησλ 
επηβαηψλ κφλν ή ζε φιν ην εκβαδφ ηνπ παηψκαηνο (πεξηνρέο νξζίσλ θαη θαζηζκάησλ). 

Απάληεζε 1 

Σν θνξηίν 5000Ν/ηεη. κ. ηεο θαηεγνξίαο θφξηηζεο AW4: «αζχλεζεο θνξηίν» αθνξά κφλν ηελ 
πεξηνρή ησλ νξζίσλ επηβαηψλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηνρήο νξζίσλ επηβαηψλ, ηα 
ζηαζεξά θαη ηπρφλ αλαθιηλφκελα θαζίζκαηα ζα ζεσξνχληαη θαηεηιεκκέλα. 

 

Δξώηεζε 2 

Π.Δ 2.4 

Σχπνο Ορήκαηνο 

Δδάθην: Γελ επηηξέπνληαη εζσηεξηθά ζθαινπάηηα ζε φιν ην δηακέξηζκα ησλ επηβαηψλ, κε 
εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πάλσ απφ ηα ηξνρνθνξεία. 

Ζ πξνδηαγξαθή επηηξέπεη ηα εζσηεξηθά ζθαινπάηηα ζηελ πεξηνρή πάλσ απφ ηα 
ηξνρνθνξεία. Παξαθαινχκε απνζαθελίζηε φηη νη πεξηνρέο πάλσ απφ ηα ηξνρνθνξεία 
ζπκπεξηιακβάλνπλ φιε ηελ πεξηνρή ησλ θνξείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αμφλσλ. 

Απάληεζε 2 

χκθσλα κε ην άξζξν 2.4 ησλ Πξνδηαγξαθψλ, ηα ζθαινπάηηα επηηξέπνληαη κφλν ζηηο 
πεξηνρέο ησλ θαζηζκάησλ πάλσ απφ ηα ηξνρνθνξεία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ επηηξέπνληαη 
ζθαινπάηηα ζηνλ δηάδξνκν / ρψξν ησλ νξζίσλ επηβαηψλ πάλσ απφ ηα ηξνρνθνξεία. 

 

Δξώηεζε 3 

Π.Δ 3.3.1 

Τπνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία Δπηηάρπλζεο 

πξκνί ζρεδηαζκέλνη κε ηξνρνχο κε αλεμάξηεην ζχζηεκα έιμεο έρνπλ απνδεδεηγκέλν 
ηζηνξηθφ ιεηηνπξγίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπξκνχ είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο κε 100% ρακειφ δάπεδν εθηφο 
απφ ηηο πεξηνρέο ησλ ηξνρψλ θαη ησλ θηλεηήξσλ, κε ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο ιφγσ 
ρξήζεο άμνλα κε κεησηήξεο. 
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Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έιμεο είλαη ζρεδηαζκέλν λα απνκνλψλεη απηφκαηα ην ζχζηεκα 
έιμεο ζην ίδην θνξείν γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε αζηνρίαο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ζε 50% θαη φρη 25%. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο παξαθαινχκε λα αιιαρζεί ε απαίηεζε πξνδηαγξαθήο  3.3.1 σο 
εμήο: 

Αλ πξνθχςεη αζηνρία ζην ζχζηεκα έιμεο, κε απνηέιεζκα ην 50% ηεο ηζρχνο έιμεο λα κελ 
είλαη δηαζέζηκν, θαη ην φρεκα ζε ζπλήζε θνξηίνπ AW3, ην φρεκα ζα ζπλερίζεη λα θηλείηε ζε 
ρακειή ηαρχηεηα κε ηελ ελέξγεηα απφ άιιν θνξείν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηάζε γξακκήο 
λα παξακέλεη πςειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή 650 VDc. 

Απάληεζε 3 

Ηζρχεη ε παξάγξαθνο 3.3.1. ησλ Πξνδηαγξαθψλ σο έρεη. 

 

Δξώηεζε 4 

Π.Δ 5.1 

Γεληθά Κξηηήξηα ρεδηαζκνχ 

Δπηζπκνχκε λα ζρεδηάζνπκε ην Ακάμσκα ηνπ Ορήκαηνο βάζε ηνπ πξνηχπνπ EN 12663 P-
IV θαη φρη βάζε ηνπ VDV 152 γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο. 

-Σν πξφηππν EN ρξεζηκνπνηείηε παγθνζκίσο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίεο ηξνραίνπ πιηθνχ. 

-Πνιιά απφ ηα ζέκαηα ηνπ πξνηχπνπ VDV 152 πεξηιακβάλνληαη ζην πξφηππν EN. 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην παξαπάλσ είλαη απνδεθηφ. 

Απάληεζε 4 

πκθσλνχκε κε ηελ ρξήζε ηνπ Πξνηχπνπ EN 12663, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 2.3 ησλ 
Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δξώηεζε 5 

Π.Δ 5.6 

Άξζξσζε 

Δδάθην 1 – Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαιχκκαηνο ησλ αξζξψζεσλ ησλ νρεκάησλ. 

Δδάθην 2 – Σν θάιπκκα ηεο άξζξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο επηθξαηνχζεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηεγαλφ ζην λεξφ θαη ηελ ζθφλε. 

Απφ ηελ πεξηγξαθή αληηιακβαλφκαζηε φηη κε ηνλ φξν θάιπκα ηεο άξζξσζεο γίλεηαη 
αλαθνξά ζε θπζνχλεο. Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε. 

Απάληεζε 5 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη αθνξά ηηο θπζνχλεο. 

 

Δξώηεζε 6 

Π.Δ 5.9 
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Πξνζηαζία απφ ζχγθξνπζε 

Ζ αλάιπζε αληνρήο ζχγθξνπζεο ζα γίλεη γηα ζελάξηα ζχγθξνπζεο θαηεγνξίαο C-IV ηνπ EN 
15227 κε ηελ ρξήζε κε γξακκηθήο δπλακηθήο κεζφδνπ FEA. Δπίζεο ηα πιηθά απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο ζα εγθξηζνχλε κε δνθηκή ζχκθσλα κε  ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ EN 15227. 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε. 

Απάληεζε 6 

Ο έιεγρνο  αληνρήο ζε ζχγθξνπζε ζα είλαη ζχκθσλνο κε φια φζα πξνβιέπνληαη θαη 
απαηηνχληαη απφ ην Πξφηππν ΔΝ 15227  γηα ηελ θαηεγνξία C-IV. 

 

Δξώηεζε 7 

Π.Δ 5.9 

Πξνζηαζία απφ ζχγθξνπζε 

1. Με ηελ θξάζε Γνκή ηνπ ακαμψκαηνο, αλαθέξεζηε ζην ακάμσκα ρσξίο ηα ζηνηρεία 
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο (π.ρ. ζσιήλαο παξακφξθσζεο). 

2. Παξαθαιψ λα δηεπθξηληζηεί θαηά πφζνλ ην ζελάξην ζχγθξνπζεο «Κελφ φρεκα κε ηαρχηεηα 
έσο θαη 15 km/h» ζεκαίλεη κεησπηθή κεηαμχ δχν παλνκνηφηππσλ ζπξκψλ ζπλ ηε κάδα ησλ 
θαζήκελσλ επηβαηψλ (50%) κε 15 km/h βάζε ηνπ πξνηχπνπ EN 15227 ή ζε έλα μερσξηζηφ 
ζελάξην ζχγθξνπζεο. 

3. Δίλαη δπλαηφλ ε δψλε κε πηπρψζεηο (δψλε λα είλαη κέξνο ηεο δνκήο ηνπ ακαμψκαηνο; 
Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ηνλ νξηζκφ ηεο δψλε παξακφξθσζεο θαη ην θάζκα ηεο δψλε 
παξακφξθσζεο ζην φρεκα.  

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε ηα αλψηαηα φξηα ηαρχηεηαο γηα ηελ θξάζε «ηαρχηεηεο άλσ 
ησλ 15 km/h» θαη εάλ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ νη απαηηήζεηο γηα «ρψξν επηβίσζεο» 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν EN 15227 σο θξηηήξην ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο; 

Απάληεζε 7 

1. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν 5.9 δελ αλαθέξεηαη ε θξάζε «Γνκή 
Ακαμψκαηνο». 

2. Θα εθαξκνζζνχλ κφλν ηα ζελάξηα ζχγθξνπζεο πνπ αλαθέξνληαη  ζην Πξφηππν ΔΝ 
15227 κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο C-IV. Ήηνη ζελάξηα 
ζχγθξνπζεο 1 (15 Km/hr) θαη ζελάξην 3 (25 Km/hr) ηνπ πίλαθα 2. 

3. ηηο Πξνδηαγξαθέο παξ. 5.9 αλαθέξεηαη ν φξνο «πεξηνρή κε πηπρψζεηο (δψλε 
ειεγρφκελεο παξακφξθσζεο)». Ζ ζεκαζία  ηνπ φξνπ απηνχ  ζηηο Πξνδηαγξαθέο , είλαη ίδηα 
κε ηνλ νξηζκφ «crumple zone» πνπ δίλεηαη ζην άξζξν 3.5 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΝ 15227. 

Όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε κεησπηθέο ζπγθξνχζεηο παλνκνηφηππσλ ζπξκψλ κε ηαρχηεηεο 
άλσ ησλ 15 Km/hr, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη κειέηε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη: ε κέγηζηε 
ηαρχηεηα πξφζθξνπζεο θαηά ηελ νπνία δελ ζα παξαβηάδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 6.2, 6.3, 6.4 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΝ 15227. 

 

Δξώηεζε 8 

Π.Δ 6.2.4 

Αιεμηαλέκηα θαη πιατλά παξάζπξα 
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Ζ πεξηνρή ησλ πιατλψλ παξαζχξσλ ζα είλαη κε θακπχιε γηα λα θαιχςνπλ ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπξκνχ ζε πεξηνρέο κε θακππιφηεηα ηξνρηάο. Δπηπιένλ ε εγθαηάζηαζε ζπξφκελσλ 
παξαζχξσλ απμάλεη ηα επίπεδα ζνξχβνπ θαη ηελ πηζαλφηεηα εηζξνήο λεξνχ ζηελ θακπίλα. 

Παξαθαινχκε λα γίλεη απνδεθηή ε εθαξκνγή ζηαζεξψλ παξαζχξσλ γηα ηελ απνθπγή ησλ 
παξαπάλσ ζεκάησλ ζε αληίζεζε κε ηελ απαίηεζε γηα ζπξφκελα παξάζπξα. 

Απάληεζε 8 

Ηζρχεη ε παξάγξαθνο 6.2.4. ησλ Πξνδηαγξαθψλ σο έρεη. 

 

Δξώηεζε 9 

Π.Δ 10 

πζηήκαηα Παξαθνινχζεζεο – Διέγρνπ πξκνχ 

Δδάθην: ηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηνλ νδεγφ ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη ζα εκθαλίδνληαη ζην 
πάλει νδήγεζεο. 

Ζ πεξηγξαθή Πάλει Οδήγεζεο αλαθέξεηε κε άιια ιφγηα ζην TCMS; 

Απάληεζε 9 

Σν Πάλει νδήγεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δξώηεζε 10 

Π.Δ 10 

πζηήκαηα Παξαθνινχζεζεο – Διέγρνπ πξκνχ 

Απφ ηελ εκπεηξία καο ζε έξγα, ππάξρεη δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηεο πιαηθφξκαο. Παξνιαπηά, 
έρεη απνδεηρηεί φηη δελ είλαη ρξεζηηθφ θαη θαλέλαο δελ ηηο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα έιεγρν 
ινγηζκηθνχ θαη κειινληηθή αλαβάζκηζε. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε δσξεάλ κεηαηξνπέο βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο έσο ηελ 
νιηθή ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ ρσξίο ηελ δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πιαηθφξκαο. 

Παξαθαινχκε ελεκεξψζηε καο εάλ ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη απνδεθηή. 

Απάληεζε 10 

Ηζρχεη ην άξζξν 10 ησλ Πξνδηαγξαθψλ σο έρεη. 

 

Δξώηεζε 11 

Π.Δ 10.5 

Αζχξκαηε επηθνηλσλία κεηαμχ νρήκαηνο θαη δηθηχνπ ζην ακαμνζηάζην 

Δδάθην: Ο αλάδνρνο ζα εμνπιίζεη ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ ζην ακαμνζηάζην ηνπ ειιεληθνχ κε 
ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο 
θαηά π.ρ. 802.11n (Wi-Fi)) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζχξκαηε επηθνηλσλία νρήκαηνο-
ακαμνζηαζίνπ, ζπλεξγαδφκελνο αξκνληθά κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ επί ηνπ νρήκαηνο. 

α) Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε απαηηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 
φπσο θεξαίεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ θαη άιινπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ; 
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β) Παξαθαινχκε ελεκεξψζηε καο εάλ ην ακαμνζηάζην ηνπ Διιεληθνχ πεξηέρεη ήδε ζπζθεπέο 
θαη εμνπιηζκφ φπσο νπηηθέο ίλεο, θεξαίεο γηα αζχξκαηα δίθηπα. 

Απάληεζε 11 

α) Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαγξ. 
10.5  

β) Ο Γηαγσληδφκελνο ζα ζεσξήζεη φηη ζα πινπνηήζεη ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε. 

 

Δξώηεζε 12 

Π.Γ 24.8 

Υξεκαηνδφηεζε 

.Τ 10.1 

Πξνθαηαβνιή 

.Τ 10.2 

Πιεξσκέο-Λνγαξηαζκνί-Πηζηνπνηήζεηο 

1. Παξαθαιείζηε λα ελεκεξψζεηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ΔΠΑ πνπ θαιχπηεη απηφ ην έξγν. 

2. Δάλ ην πνζνζηφ ηνπ ΔΠΑ δελ είλαη ζην 100% ηνπ έξγνπ, παξαθαινχκε ελεκεξψζηε καο 
ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ.  

3. Παξαθαιείζηε λα ελεκεξψζεηε απφ πνηφ παθέην ρξεκαηνδφηεζεο ζα γίλεη ε πιεξσκή ηεο 
πξνθαηαβνιήο. 

4. ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκήο, πξνηείλεηαη φηη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα γηα 
ηνλ αλάδνρν ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ε ζχκβαζε ζα επαλαδηαηππσζεί αληίζηνηρα κε ηα 
παξαθάησ: 

(i) ν αλάδνρνο ζα δηθαηνχηαη λα εηζπξάηηεη ηνπο ηφθνπο επί ηνπ πνζνχ πνπ είλαη απιήξσην 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαζπζηέξεζεο, ε νπνία ζα είλαη ζην εηήζην επηηφθην, ηξεηο πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο πάλσ απφ ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο.  

(ii) ε πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε είλαη παξαηεηακέλε γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 εκέξεο, 
ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ζηακαηήζεη ηηο εξγαζίεο, δίλνληαο πξνεηδνπνίεζε 14 εκεξψλ ζηνλ 
θχξην ηνπ έξγνπ, θαη αλ ε θαζπζηέξεζε είλαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 90 εκέξεο, ν αλάδνρνο 
δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ λα επσκίδεηαη φιεο ηηο 
απψιεηεο ή δεκηέο απφ ηνλ αλάδνρν σο απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ θαηαγγειίαο. 

Απάληεζε 12 

χκθσλα κε ην άξζξν 24.8 ηεο Γηαθήξπμεο, ε πξνκήζεηα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηνπ Σξακ 
είλαη εληαγκέλε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "ΑΣΣΗΚΖ 2014-2020" ηνπ ΔΠΑ ζην πιαίζην 
ηεο Πξάμεο: "ΓΤΣΗΚΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΣΡΑΜ ΣΟΝ ΠΔΗΡΑΗΑ - Β' ΦΑΖ" κε θσδηθφ OΠ 
5003660. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξάμεο αλέξρεηαη ζε 103.046.133,99 επξψ 
(ρσξίο ΦΠΑ) θαη ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο  ελ ιφγσ ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο ηξνραίνπ πιηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθαηαβνιήο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10.2.3 ηνπ ηεχρνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ,  «Ζ ΑΜ 
ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ εγθξηζέληνο ινγαξηαζκνχ ζηνλ Αλάδνρν εληφο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ηηκνινγίσλ ππφ ηνλ φξν φηη απηά 
ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα σο άλσ απαηηνχκελα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.». Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε 
πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκήο πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα 
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πξνζεζκία ηεο ΑΜ, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, πξνβιέπεηαη λφκηκνο ηφθνο 
ππεξεκεξίαο.    

Όζν αθνξά ην χςνο ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο, ηζρχεη ε πξφβιεςε ηνπ εδαθίνπ 6 ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Ε.3. ηνπ Ν. 4152/13, ν νπνίνο ηζρχεη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.   

 

Δξώηεζε 13 

.Τ 8.4 

Κπξψζεηο 

Γελ κπνξέζακε λα βξνχκε νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ (φξην)  θπξψζεσλ ζπλνιηθήο 
θαζπζηέξεζεο ζηηο πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ζην ζρεηηθφ άξζξν 207 ηνπ λφκνπ 
4412/16. Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί ην φξην ησλ θπξψζεσλ θαη λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο 
εχινγνο πεξηνξηζκφο ζηε ζχκβαζε. 

Απάληεζε 13 

χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/16, εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο 
ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Ζ πξφβιεςε 
απηή ηνπ λφκνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 33.1 (πεξηπη. 2) ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ. 

 

Δξώηεζε 14 

.Τ 15.2 Παξαιαβή Σξνραίνπ Τιηθνχ 

.Τ 16.1 Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Δδάθην 1: Με ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, ηνπ ζπλφινπ ή 
απηνηειψλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ν θίλδπλνο ηεο Πξνκήζεηαο κεηαβηβάδεηαη ζηελ ΑΜ. 

Δδάθην 2: Ο ρξφλνο εγγχεζεο ~ ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ. 

Παξαθαιψ λα δηεπθξηληζηεί ε έλλνηα «απηνηειή ηκήκαηα». Θεσξνχκε θάζε φρεκα Σξακ σο 
απηνηειέο ηκήκα θαη ην ηειηθφ πηζηνπνηεηηθφ απνδνρήο ζα εθδνζεί γηα θάζε φρεκα 
μερσξηζηά. 

Απάληεζε 14 

χκθσλα κε ην άξζξν 15.2.β  ηεο .Τ. ε Οξηζηηθή Παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ. Καηά 
ζπλέπεηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θάζε ζπξκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε.  

 

Δξώηεζε 15 

.Τ 32 

Φφξνη, Σέιε, Δηζθνξέο, Κξαηήζεηο 

Γηεπθξηλίζηε θαηά πφζνλ ε AM ζα πιεξψζεη ην ΦΠΑ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νρεκάησλ θαη 
αληαιιαθηηθψλ. 
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Απάληεζε 15  

Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νρεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, ν ΦΠΑ βαξχλεη ηελ ΑΜ. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηεο Τ ζρεηηθά κε ηνπο θφξνπο ηα ηέιε θαη ηηο εηζθνξέο 
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

«Ο Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη φινπο ηνπο θφξνπο, εηζθνξέο, δαζκνχο θαη ηέιε θάζε είδνπο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πξνκήζεηα ησλ ζπξκψλ θαη γεληθφηεξα κε ην αληηθείκελν ηεο 
χκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α πνπ βαξχλεη ηελ ΑΜ….»  

 

Δξώηεζε 16 

.Τ 43.2 Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηε Γηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

Παξαθαινχκε λα εμεηαζηεί ε δηαγξαθή απηήο ηεο ξήηξαο. Αλ φρη παξαθαιψ λα δηεπθξηληζηεί 
πνηα ζα είλαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο ελ 
ιφγσ κνλνκεξήο θαηαγγειίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ. 

Απάληεζε 16 

Ζ παξ. 43.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξακέλεη σο έρεη, θαζφζνλ νη 
πξνβιέςεηο ηεο θαζνξίδνληαη απφ ην Ν.4412/16 θαη ηελ Οδεγία 2014/25/ΔΔ. Δπίζεο, 
δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ πξνβιέπεηαη 
απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ, αιιά κφλν ε θαηαβνιή ησλ κέρξη ηφηε εγθεθξηκέλσλ 
εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ.    

 

Δξώηεζε 17 

Δ.Ο.Π  7.1 

Δδάθην: Γηεπθξηλίδεηαη φηη, αλ κεηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ λένη 
θφξνη, ηέιε θξαηήζεηο θηι, πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ πξνκήζεηα, ή αλ απμεζνχλ νη ηζρχνληεο, 
θαζψο θαη αλ θαηαξγεζνχλ ή ειαηησζνχλ νη ηζρχνληεο, ηα αληίζηνηρα πνζά ζα βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν ή ζα είλαη ζε φθεινο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη φρη ηνπ αλαδφρνπ. 

Απφ ηελ ξήηξα 7.1 ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαηαιαβαίλνπκε φηη κηα ηξνπνινγία γηα ηελ 
ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ή έλα λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 
ηελ αξρηθή θνξνινγηθή εθηίκεζε θαη ηελ ζηξαηεγηθή πξνο ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πξφβιεςε θηλδχλνπ γηα κειινληηθέο θνξνινγηθέο αιιαγέο πέξα απφ ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε, έηζη παξαθαινχκε λα εμεηαζηεί ε δηαγξαθή 
ηεο ξήηξαο. 

Απάληεζε 17 

 Βιέπεηε ζρεηηθή δηεπθξίλεζε ζην Κεθάιαην Β ηνπ παξφληνο. Ωζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη, ζε 
θάζε πεξίπησζε ν θφξνο εηζνδήκαηνο ή νη ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.   

 

Δξώηεζε 18 

Π.Γ 6.3 

Δγγχεζε πκκεηνρήο 
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Παξαθαιψ λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα εθδνζεί ζηα Αγγιηθά, αθφκα 
θη αλ ε εθδφηξηα ηξάπεδα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. 

Απάληεζε 18 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Γηαθήξπμεο «ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 
έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ε 
εθδφηξηα Σξάπεδα δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 
ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.», ζπλεπψο εάλ ε εθδφηξηα 
ηξάπεδα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ηφηε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα εθδνζεί ζηα 
ειιεληθά.  

 

Δξώηεζε 19 

.Τ 

Τπφδεηγκα Α, Β Γ 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  

H Σξέρνπζα δηαηχπσζε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο θαίλεηαη ρσξίο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη απνδεθηή απφ ηηο ηξάπεδεο, έηζη παξαθαινχκε λα εμεηαζηεί ε 
αιιαγή ζηελ δηαηχπσζε σο εμήο: (Ζ παξνχζα εγγχεζε εμαθνινπζνχλ λα έρεη ηζρχ έσο 
εε/κκ/ΔΔ. 

Απάληεζε 19 

ηελ παξ. 10.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, αλαθέξεηαη πφηε γίλεηαη ε 
απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
ιεηηνπξγίαο. Γεδνκέλνπ φηη νη εγγπεηηθέο απηέο επηζηνιέο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, δελ κπνξεί λα 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία απνδέζκεπζεο. 

 

Δξώηεζε 20 

Π.Δ  8.1 χζηεκα παξνρήο Βνεζεηηθήο Ηζρχνο 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηνχλ ηα θνξηία ιεηηνπξγίαο απφ 400V ΔΡ(AC) θαη ρακειήο ηάζεο 
Ρ(DC) ζην ακαμνζηάζην.  

Γηα παξάδεηγκα παξαθαινχκε λα καο ελεκεξψζεηε εάλ ε αθφινπζε έλλνηα είλαη ζσζηή.  

Μφλν θνξηία ΔΡ (AC), φπσο κνλάδα θιηκαηηζκνχ θαη έμνδνη γηα 230V ER (AC), ζα είλαη 
δπλαηφ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζχλδεζε κε 400V AC, θαη κφλν θνξηία Ρ, φπσο θσηηζκφο, 
θφξηηζε κπαηαξηψλ θ.ιπ., ζα είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζχλδεζε κε ηελ ρακειή ηάζε 
(DC) ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

Απάληεζε 20 

Όια ηα θνξηία ηνπ ζπξκνχ ησλ 400V, 230V ΔΡ (AC), θαζψο θαη φια ηα θνξηία Ρ (DC) 
ρακειήο ηάζεο. 
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Δξώηεζε 21 

Π.Δ 11.2 Γηακέξηζκα Δπηβαηψλ 

Ζ ηαρχηεηα ηνπ αέξα θαη ζεξκνθξαζίεο ζην θάζκα άλεζεο ζχκθσλα κε ην EN 14750-2 έρεη 
δνθηκαζηεί θαη απνδεηρζεί ζε ηξακ ζηελ Σνπξθία. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, παξαθαιψ λα 
δηεπθξηλίζεη θαηά πφζνλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ε θαηεγνξία δνθηκήο TL1 γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ ζην EN14750-2 γηα ην έξγν απηφ. 

Απάληεζε 21 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξφηππν EN14750-2. 

 

Δξώηεζε 22 

Π.Δ 1.3 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

Πξνκήζεηα ζηαζκνχ αλάθηεζεο FREON πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην αληιία θελνχ 
αλάθηεζεο, καλφκεηξα, ειέγρνπ πηέζεσο πιήξσζεο FREON, αληρλεπηέο δηαξξνήο FREON. 

Παξφιν πνπ ζηελ παξάγξαθν 1.3 εδάθην 4 απαηηείηαη ε πξνκήζεηα ζηαζκνχ αλάθηεζεο 
Freon, ζην θεθάιαην Γ ηνπ πίλαθα ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο εμνπιηζκνχ ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, δελ πεξηιακβάλεηαη ην ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί εάλ ηειηθά απαηηείηαη ε πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
αλαθέξεηαη ζην εδάθην 4. 

Απάληεζε 22 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε πξνκήζεηα ζηαζκνχ αλάθηεζεο FREON πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν 
ηεο πξνκήζεηαο θαη εθ παξαδξνκήο δελ πεξηειήθζε ζην θεθάιαην Γ ηνπ πίλαθα ησλ 
αληαιιαθηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο εμνπιηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Σν αλαζεσξεκέλν 
έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δίδεηαη, σο ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα.  

 

Δξώηεζε 23 

Π.Δ 3.1 Δπηβαηηθή Ηθαλφηεηα. 

Παξαθαιείζηε λα επηβεβαηψζεηε ηε κέζνδν ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο πεξηνρήο νξζίσλ φηη ζα λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηε ξήηξα 5 ηεο EN 15663. 

Απάληεζε 23 

ην άξζξν  1.9 ηεο Πξνδηαγξαθήο, πξνβιέπεηαη ζηνπο νξηζκνχο θνξηίσλ  (είδε θνξηίζεσλ 
AW1 έσο AW4) φηη νη ζηαζεξέο θαη νη πηπζζφκελεο ζέζεηο (εθ’ φζνλ ππάξρνπλ) είλαη  
θαηεηιεκκέλεο. Καηά ζπλέπεηα νη αλαθιηλφκελεο ζέζεηο, εθ’ φζνλ ππάξρνπλ,  δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ νξζίσλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 5 ηνπ 
Πξνηχπνπ EN 15663. εκεηψλεηαη φηη αλαθιηλφκελεο ζέζεηο δχλαληαη λα ππάξρνπλ κφλν 
ζηηο ζέζεηο ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. 

 

Δξώηεζε 24 

Π.Δ 8.2 Μπαηαξίεο 

Ζ ξήηξα 8.2 δελ παξέρεη ηε βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κπαηαξίαο. 
Παξαθαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε γηα πφζα ιεπηά ε κπαηαξία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα 



 

 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΥΑΙΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ΔΙΡΑ II)  

ΣΟΤ ΣΡΟΥΙΟΓΡΟΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 
 

 

RFP-311/17 

Α..  38694 

 

 ει. 12 από 20 

θνξηία ηνπ νρήκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο ε βαζκνινγία γηα ηα 
ιεπηά ιεηηνπξγίαο ηεο κπαηαξίαο ζηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε απνηεινχλ κεγάιν κεξίδην ζην 
ζχλνιν. 

εκ: Λεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο: πεξίπησζε θαηάζηαζεο αζηνρίαο ησλ APSE. 

Απάληεζε 24 

Σα θνξηία ηεο κπαηαξίαο αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 8.0 . 

Σν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8.0 : 

«Γηα ηελ ιεηηνπξγία ρσξίο ηάζε έιμεο, αλαιπηηθά, αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ θνξηία πνπ 
πξέπεη ζπλνιηθά λα εμππεξεηνύληαη: 

- Οη δεπθηήξεο λα κπνξνύλ λα θάλνπλ εηζαγσγή / εμαγσγή δύν (2)θνξέο. 

- Να κπνξεί λα γίλεη πδξαπιηθή απνπέδεζε από ηελ θακπίλα δύν (2) θνξέο. 

- Παληνγξάθνο: αλύςσζε / θαηέβαζκα δύν (2) θνξέο. 

- Θύξεο: άλνηγκα θιείζηκν δύν (2) θνξέο 

- Εζσηεξηθόο θσηηζκόο: Τν  1/3 ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ γηα 30 
ιεπηά. 

- Φώηα δηαζηαύξσζεο (κηθξή ζθάια), πίζσ θώηα, θώηα ελδείμεσο θαηεύζπλζεο 
(θιαο), θώηα πέδεο θαη θώηα έλδεημεο όγθνπ γηα 2 ώξεο. 

- ΛεηηνπξγίαTCMS 

- Λνηπά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο» 

 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

«Γηα ηελ ιεηηνπξγία ρσξίο ηάζε έιμεο, αλαιπηηθά, αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ θνξηία πνπ 
πξέπεη ζπλνιηθά λα εμππεξεηνύληαη: 

- Να κπνξεί λα γίλεη πδξαπιηθή απνπέδεζε από ηελ θακπίλα δύν (2) θνξέο. 

- Παληνγξάθνο: αλύςσζε / θαηέβαζκα δύν (2) θνξέο. 

- Θύξεο: άλνηγκα θιείζηκν δύν (2) θνξέο 

- Εζσηεξηθόο θσηηζκόο: Τν  1/3 ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ γηα 30 
ιεπηά. 

- Φώηα δηαζηαύξσζεο (κηθξή ζθάια), πίζσ θώηα, θώηα ελδείμεσο θαηεύζπλζεο 
(θιαο), θώηα πέδεο θαη θώηα έλδεημεο όγθνπ γηα 2 ώξεο. 

- ΛεηηνπξγίαTCMS κε ηα αιιεινεπηδξώληα ζπζηήκαηα DCU, BCU θ.ιπ γηα 1 ώξα 

- Λνηπά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο γηα 1 ώξα.» 

 

Δξώηεζε 25 

PS 13.5.2 

Δμσηεξηθφ χζηεκα Οπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Δπηβαηψλ. 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν ε πξνδηαγξαθή γηα 10ρηι δηάκεηξν ησλ LED 
αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ παθέηνπ ησλ  θσηνδηφδσλ ή ζην κέγεζνο ηεο 
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επηθάλεηαο εθπνκπήο θσηφο. Οη πίλαθεο ελδείμεσλ γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ  θσηνδηφδνπο κε 
δηάκεηξν 3 ρηι, θαη απηφ γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο αλάιπζεο ζηελ ιεπηνκέξεηα, κε 
θαιχηεξν νπηηθφ απνηέιεζκα ζε  εληαίν θείκελν. 

Απάληεζε 25 

Ζ επηινγή θσηνδηφδσλ δηακέηξνπ 3 mm είλαη απνδεθηή, εθ’ φζνλ ηεξνχληαη νη ππφινηπεο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 13.5.2. 

 

Δξώηεζε 26 

Αίηεζε γηα αιιαγή – παξαθαινχκε λα αλαθέξεηε  ζην έγγξαθν  «πξφζθιεζε ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ «Άξζξν 16 – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ην θξηηήξην 3.1 εθθξάδεηε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρακεινχ βάξνπο νρήκαηνο κε πνιχ κεγάιν 
βάξνο. ην ζεκείν απηφ επηζπκνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί 
ηξφπνη γηα λα επηηεπρζεί ρακειφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο. Ο πξψηνο εμαξηάηαη απφ 
βειηηζηνπνηεκέλν ππνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ακαμψκαηνο, ν δεχηεξνο ζπλδέεηαη κε ην 
πιηθφ ηνπ ακαμψκαηνο – δηαθνξεηηθφ απφ ράιπβα. Γηα ηξακ ε πξψηε νδεγεί ζε βέιηηζηεο 
ιχζεηο. Ζ δεχηεξε ζα κπνξνχζε λα είλαη ηδαληθή γηα νρήκαηα κεηξφ, αιιά ρξήζε ηνπ 
αινπκηλίνπ ή πιαζηηθνχ γηα ηξακ δελ ζπλίζηαηαη. Ζ ρξήζε ηέηνησλ πιηθψλ νδεγεί ζε 
ρακειφηεξν βάξνο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θφζηνο ηεο επηζθεπήο ησλ δεκηψλ είλαη 
πνιχ πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην ράιπβα. ε πεξίπησζε επηζθεπήο, δηφινπ ζπάλην 
γεγνλφο ζηα νρήκαηα ηνπ ηξακ, ζε αληίζεζε κε νρήκαηα κεηξφ, ην θφζηνο απηήο ζην θέληξν 
επηζθεπήο πνπ δηαζέηεηε ζηελ Αζήλα ζα απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο αγνξάο 
ελφο ηξακ θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αινπκίλην θαη ράιπβα. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ ην 
πξφβιεκα ε Τπεξεζίαο ζαο ζα κπνξνχζε είηε λα νξίζεη έλα σο ππνρξεσηηθφ ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ νρήκαηνο απφ ράιπβα, ή λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ εηδηθή ζεκαζία αληίζηνηρνπ 
θξηηεξίνπ, είηε λα ιεθζεί ππφςε κέζσ θάπνηνπ θξηηεξίνπ αληίζηνηρνπ ηνπ 8.4 ην κεγάιν 
κεηνλέθηεκα ηνπ θφζηνπο επηζθεπήο πνπ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ νρεκάησλ.  

Απάληεζε 26 

Ηζρχεη ην άξζξν 16 ηεο Γηαθήξπμεο σο έρεη. 

 

Δξώηεζε 27 

Αίηεκα γηα αιιαγή – ζε έγγξαθν «πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ «Άξζξν 16 – 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζνλνκία γηα θάζε θαηαζθεπαζηή θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο γίλεηαη απφ πιηθά πέξαλ ηνπ ράιπβα πξνηείλνπκε λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν ιφγνο ηνπ κήθνπο ηνπ νρήκαηνο δηα ηελ επηβαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα αληί γηα ην βάξνο 
ηνπ νρήκαηνο.  

Απάληεζε 27 

Ηζρχεη ην άξζξν 16 ηεο Γηαθήξπμεο σο έρεη. 

 

Δξώηεζε 28 

Αίηεζε γηα ηελ αιιαγή – ζην  έγγξαθν «Καηάζηαζε ηεο ζχκβαζεο  « Άξζξν 34 ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
ΣΟΤ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ  - ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ – ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ. 
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Αηηνχκεζα ηελ παξαθάησ αιιαγή κε bold ζην παξαπάλσ αλαθεξφκελν άξζξν: Ζ ζπκβαηηθή 
ηηκή πεξηιακβάλεη επίζεο, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο θαηφπηλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο, ε κεηαβίβαζε ζε ΑΜ, γηα κηα πεξίνδν αξρή ησλ Σξηάθνληα (30) έηε, ηνπ 
δηθαηψκαηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξντφλ ηεο επξεζηηερλίαο ή ππνδείγκαηνο 
ρξεζηκφηεηαο ή νπνηνδήπνηε πξντφλ ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο πνπ παξάγνληαη ή 
ρξεζηκνπνπηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ, 
θαηά ηνλ ηξφπν θαη κε ηα κέζα πνπ ΔΗΜΑΗ θξίλεη ζθφπηκν, ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
ζθνπνχ, ελψ ην παξφλ έγγξαθν ρξεζηκεχεη σο γξαπηή απφδεημε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ηα 
δηθαηψκαηα απηψλ ησλ Αλαδφρσλ γηα ηελ ΑΜ. 

Απάληεζε 28 

Ζ παξ. 34.3 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δξώηεζε 29 

Αίηεζε γηα λα αιιάμεη – Άξζξν 38 ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ. 

Αηηνχκεζα ηελ παξαθάησ αιιαγή κε bold ζην παξαπάλσ αλαθεξφκελν άξζξν: Ο Αλάδνρνο 
δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ΑΜ εθηόο ηεο εθρώξεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ από 
ηε ζύκβαζε ζε ρξεκαηνπηζηωηηθό ίδξπκα (κόλν ωο ηξάπεδα εγγύεζε δαλείνπ). 

Απάληεζε 29 

Σν άξζξν 38 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηζρχεη σο έρεη. 

 

Δξώηεζε 30 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε αλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ε έγθξηζε ηχπνπ γηα 
ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα θαη αλ λαη πσο απηή επεξεάδεη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο.  

Απάληεζε 30 

Οη απαηηήζεηο παξαιαβήο νρεκάησλ  αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15.2.2 ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δξώηεζε 31 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12 
θξηηήξηα επηινγήο ζα πξνζθνκηζζνχλ κφλν απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη δελ ζα 
ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά.  

Απάληεζε 31 

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο: «…Σα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα πξνζθνκηζηνχλ 
απφ ηνλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν» ζηνλ θάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο.», ζπλεπψο δελ ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά.  

Ωζηφζν, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/16.     
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Δξώηεζε 32 

ην ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ», ζηελ παξάγξαθν 20.1.5, αλαθέξεηαη φηη ν ηχπνο 
ηνπ Τπνδαπέδηνπ ηφξλνπ ηξνρψλ είλαη ν Heggenscheidt U 2000, αιιά δελ αλαθέξεηαη 
πνπζελά ζπγθεθξηκέλα νιφθιεξνο ν εηδηθφηεξνο ηχπνο ηνπ (U 2000-150, U 2000-400, 
άιινο;). Γεδνκέλνπ φηη, κε βάζε ηνλ αθξηβή εηδηθφηεξν ηχπν, ζα ρξεηαζηνχλ θάπνηεο 
πξνζαξκνγέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ πξνζθνξά, ζα κπνξνχζαηε λα 
εμεηδηθεχζεηε ηνλ απαηηνχκελν πιήξε εηδηθφηεξν ηχπν ηνπ Τπνδαπέδηνπ ηφξλνπ ηξνρψλ 
Heggenscheidt U 2000; 

Απάληεζε 32 

Ζ αλαθεξφκελε θσδηθνπνίεζε, ζηελ εξψηεζε, U2000-150 θαη  U2000-400 δελ αλαθέξεηαη 
ζηα εγρεηξίδηα ηνπ ππάξρνληνο ηφξλνπ. Ο αλαιπηηθφο ηχπνο είλαη U 2000 / Machine Num 
101.280/2003. 

αο επηζπλάπηνπκε ζρεηηθφ απφζπαζκα ησλ εγρεηξηδίσλ κε ηα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

Δξώηεζε 33 

ην ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ», ζηελ παξάγξαθν 15.1.1, ζηνλ Πίλαθα 11, 
αλαθέξνληαη νη «Γνθηκέο ψζεζεο», κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηεο αθξηβψο εηδηθφηεξεο 
«άιιεο δνθηκέο» αλαθέξνληαη απηέο νη «δνθηκέο ψζεζεο» θαη ηε δηαδηθαζία 
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο;  

Απάληεζε 33 

Σν εδάθην ηεο Παξαγξ. 15.1.1  

«Δνθηκέο ώζεζεο»  

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Δνθηκέο ώζεζεο / έιμεο.» 

Αθνξά δνθηκέο δηαζχλδεζεο νρεκάησλ θαη επηβεβαίσζεο φηη ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Παξαγξάθνπ 2.10 ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δξώηεζε 34 

ην ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ», ζηελ παξάγξαθν 15.1.4, ζρεηηθά κε ηηο δνθηκέο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 4ε θαηεγνξία, κπνξείηε λα εμεηδηθεχζεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 
πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζε ζπλάξηεζε κε θαζέλα ηερληθφ θξηηήξην μερσξηζηά; 

Απάληεζε 34 

Ζ Παξάγξαθνο 15.1.4 

15.1.4  4ε θαηεγνξία 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη θαη λα επηδείμεη ηε ζπκβαηόηεηα ησλ Ορεκάησλ κε ηνλ 
εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ην Ακαμνζηάζην πξνο ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο 
εθηάθησλ αλαγθώλ, όπσο: 

• Ππξθαγηά 

• Εθηξνρηαζκόο 

• Αληνρή ζε ζύγθξνπζε/δνκηθή αληνρή 
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• Εμνπιηζκόο Έθηαθηεο Αλάγθεο, θιπ. 

 

Αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

15.1.4  4ε Καηεγνξία 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη θαη λα επηδείμεη ηε ζπκβαηόηεηα ησλ Ορεκάησλ κε ηνλ 
εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ην Ακαμνζηάζην πξνο ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο 
εθηάθησλ αλαγθώλ, όπσο: 

Ππξθαγηά: Επίδεημε από ηνλ Αλάδνρν αληηκεηώπηζεο ππξθαγηάο ηνπ νρήκαηνο κέζα ζην 
Ακαμνζηάζην. Π.ρ. Είζνδνο / έμνδνο από ην όρεκα, ειεθηξηθή απνκόλσζε, θαηαιιειόηεηα 
πιηθώλ ππξόζβεζεο θ.ιπ. 

Εθηξνρηαζκόο: Επίδεημε εληξνρηαζκνύ ηνπ νρήκαηνο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό.  

Καηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο:  Επίδεημε  ξπκνύιθεζεο / ώζεζεο ηνπ νρήκαηνο ζην 
Ακαμνζηάζην από ην UNIMOG , από ην ειεθηξηθό όρεκα ειθπζηήξα θαη από όρεκα ηεο 
ζεηξάο ΤΑ1. 

 

Δξώηεζε 35 

Μπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε φηη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε «Αζθαιηζηήξηα θαηά παληφο 
θηλδχλνπ ζπλαξκνιφγεζεο» (ΔΑR), είλαη απνδεθηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα κε ηηο 
επσλπκίεο ηνπο  ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ε εηαηξεία ιεηηνπξγίαο, σο «Πξφζζεηνη 
Αζθαιηζκέλνη», βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ αζθαιηζηεξίσλ, θαη πεξηνξηζηηθά κφλν ζε 
ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχληαη ππφ ηελ 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ; 

Απάληεζε 35 

Ο Κχξηνο Σνπ Έξγνπ θαη ε Δηαηξεία ιεηηνπξγίαο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην «θαηά παληφο θηλδχλνπ ζπλαξκνιφγεζεο» (ΔΑR), κε ηελ ηδηφηεηα ησλ 
αζθαιηζκέλσλ / πξφζζεησλ αζθαιηζκέλσλ πεξηνξηζηηθά κφλν ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δξώηεζε 36 

Μπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε φηη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε «Αζηηθήο Δπζχλεο» (TPL), είλαη 
απνδεθηφ λα πξνζδηνξηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα κε ηηο επσλπκίεο ηνπο ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ε 
εηαηξεία ιεηηνπξγίαο, σο «Πξφζζεηνη Αζθαιηζκέλνη»; Παξαθαινχκε επίζεο λα καο 
γλσξίζεηε αλ ππάξρεη θαη πνηα ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη εηαηξείαο 
ιεηηνπξγίαο, φζνλ αθνξά ηηο επζχλεο ζε ζρέζε κε ή εμ αηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ 
ηξακ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεπζεί απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ν νξηζκφο ηεο θάιπςεο ηνπ 
ηπρφληνο ηξίηνπ πνπ ηπρφλ πξνθαιέζεη θάπνηα δεκία, δεδνκέλνπ επίζεο φηη ζην ζθνπφ ηνπ 

Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ‐ζηε Γηαθήξπμε‐ αλαθέξεηαη θαη ε ιεηηνπξγία κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο. 

Απάληεζε 36 

Ο Κχξηνο Σνπ Έξγνπ θαη ε Δηαηξεία ιεηηνπξγίαο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην «Αζηηθήο Δπζχλεο» (TPL), κε ηελ ηδηφηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ / πξφζζεησλ 
αζθαιηζκέλσλ πεξηνξηζηηθά κφλν ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε 
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εηαηξεία Λεηηνπξγίαο έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ πνπ ζήκεξα είλαη ε 
αλψλπκνο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ηαζεξέο πγθνηλσλίεο (ΣΑΤ ΑΔ) ε νπνία αλήθεη 
ζην Γεκφζην. 
 

Δξώηεζε 37 

ην ηεχρνο ηεο «πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ», ζην άξζξν 28 θαη ζην ηεχρνο ηεο 
«Γηαθήξπμεο», ζηελ παξάγξαθν 21.2, ν Αλάδνρνο δεηείηαη λα ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο ή ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ, αληί ησλ πξσηφηππσλ 
ζπκβνιαίσλ. Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επίζεο φηη, ζηε ζπλέρεηα, ν Αλάδνρνο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ππνβάιινληαο δειψζεηο αζθάιηζεο εθ 
κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηα ζρέδηα ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, αληί ησλ 
πξσηνηχπσλ ή αληηγξάθσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, γηα θάζε κία μερσξηζηά 
πεξίπησζε θαη θάζε αλαθνξά ζε ζπκβάζεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο; 

Απάληεζε 37 

χκθσλα κε ην άξζξν 28.2 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

α) Αζθαιηζηήξην κεηαθνξψλ.  

«Τν ζρέδην ηνπ ελ ιόγσ αζθαιηζηεξίνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνο έιεγρν ζηελ ΑΜ 
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο πξηλ ηελ πξώηε θόξησζε. Τν ζρεηηθό πξσηόηππν 
αζθαιηζηήξην ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ 
πξώηε θόξησζε.»  

β) Αζθαιηζηήξην Καηά Παληφο Κηλδχλνπ.  

«Τν ζρέδην ηνπ/ησλ αλσηέξσ αζθαιηζηεξίνπ/ίσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνο έιεγρν 
ζηελ ΑΜ δύν (2) κήλεο πξηλ ηελ πξνζθόκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ 
ζηελ Αζήλα. Τν/α πξσηόηππν/α αζθαιηζηήξην/α ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί/νύλ ζηελ ΑΜ 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξώηε πξνζθόκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ, 
ζπλνδεπόκελα από ηελ απόδεημε εμόθιεζεο.»  

γ) Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο.  

«Τν ζρέδην αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ, ζα ππνβιεζεί από 

ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΜ, δύν (2) κήλεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ πξώηνπ νρήκαηνο ζηελ ΑΜ. 

Τν πξσηόηππν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ ιόγσ ηεο εθηέιεζεο απ’ απηόλ,  εξγαζηώλ 

ή άιιεο ξύζκηζεο ζρεηηθήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ ζπκβαηηθώλ ηνπ 

ππνρξεώζεσλ, ζα ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ 

παξαπάλσ πξνζεζκία.»  

ην ίδην αζθαιηζηήξην πξνζζέζακε θαη ηελ θάιπςε ηεο Δπζχλεο Πξντφληνο / Πεξαησκέλσλ 
Δξγαζηψλ (Product Liability / Completed Operations). Γηα ηελ ελ ιφγσ θάιπςε είζηζηαη λα 
πξνζθνκίδνληαη -εθηφο ησλ πξσηνηχπσλ αζθαιηζηεξίσλ θαη κία βεβαίσζε αζθάιηζεο / 
πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο- πξνο απφδεημε ηεο θάιπςεο ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. 

 

Δξώηεζε 38 

ην ηεχρνο ηεο «Γηαθήξπμεο», ζηε παξάγξαθν 11.1.2, αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ 
ΔΔΔ, φπνπ ζην ζεκείν β’ αλαθέξεηαη φηη ζην ΔΔΔ, ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πεδία 
πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα πεδία ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ 
ηφπνπ ζχληαμεο. Δλ ζπλερεία ζην ζεκείν γ’, αλαθέξεηαη φηη ην ελ ιφγσ αξρείν ζα πξέπεη λα 
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εμαρζεί , κέζσ εθηχπσζεο, ζε pdf κνξθή θαη ζην ζεκείν δ’, αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη λα 
ππνγξαθεί ςεθηαθά – αθφκε θαη εάλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά ζηελ ηζηνζειίδα. Ωζηφζν ε 
ςεθηαθή ππνγξαθή ζε αξρείν .xml κπνξεί λα είλαη εθηθηή ηερληθά, κφλν εθφζνλ θάπνηνο ην 
αλνίμεη ζε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, θαζψο ζε πεξηβάιινλ Windows o θπιινκεηξεηήο 
δελ αλαγλσξίδεη ην ζρεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ. 
Γηα ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζα ππνβιεζνχλ θαη ην αξρείν ζε .pdf – ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν –θαη ην .xml, αιιά κπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε φηη απαηηείηαη λα είλαη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν κφλν ην pdf? ε άιιε πεξίπησζε, κπνξείηε λα δψζεηε αλαιπηηθά 
ηηο νδεγίεο ελαπφζεζεο ςεθηαθήο  ππνγξαθήο ζην αξρείν .xml πνπ έρεηε αλεβάζεη ζηνλ 
δηαγσληζκφ, θαηά ην πξφηππν ησλ νδεγηψλ πνπ έρεηε δψζεη γηα ηελ ππφινηπε δηαρείξηζε 
ηνπ ΔΔΔ; Αθφκε, εάλ ην ΔΔΔ ζπκπιεξσζεί ζε γιψζζα άιιε ηεο Διιεληθήο, απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζηεί κεηάθξαζε γηα ην αξρείν ζε κνξθή pdf, ε νπνία ζα απνηειεί μερσξηζηφ αξρείν 
ηνπ αξρηθά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ; 

Απάληεζε  38 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη κφλν ην αξρείν pdf απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Ωο πξνο 
ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ ζε γιψζζα άιιε πιελ ηεο ειιεληθήο δελ γίλεηαη απνδεθηή. 
 

Δξώηεζε 39 

ην ηεχρνο ηεο «Γηαθήξπμεο», ζηε παξάγξαθν 13.2, αλαιχεηαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηεο 
Σερληθήο πξνζθνξάο. Μπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηα παξαθάησ: 
Σα ζηνηρεία ησλ ζεκείσλ 13.2.α’, 13.2.β’ θαη 13.2.γ’ επηζπλάπηνληαη μερσξηζηά ζε κνξθή 
.pdf θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα. Σα ζηνηρεία 13.2.γ’ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 
νκαδνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ζεκεία 1‐23, ηνπ πίλαθα κε ην «Αληηθείκελν – Απαηηήζεηο», 

δει. λα ζεθσζνχλ 23 αξρεία .zip, πνπ ην θαζέλα ζα πεξηέρεη ην/ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζε 
κνξθή .pdf ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα; 

Απάληεζε  39 

Σα ζηνηρεία ησλ ζεκείσλ 13.2.α’, 13.2.β’ θαη 13.2.γ’ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ μερσξηζηά ζε 
κνξθή .pdf θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα. Δπηβεβαηψλεηαη φηη, ηα ζηνηρεία 13.2.γ’ κπνξνχλ λα 
ππνβιεζνχλ νκαδνπνηεκέλα αξθεί ην θαζέλα αξρείν λα πεξηέρεη ην/ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 
ζε κνξθή .pdf ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα. 
 

Δξώηεζε 40 

ην ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ», ζην άξζξν 16, αλαθέξεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα 
ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πνπ δίδνληαη κε ην Δγρεηξίδην 
ρεδίαζεο ηεο ΑΜ, φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ θαη ζα ππνβάιιεη 
ζηε ζπλέρεηα ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε, ε αξίζκεζε θαη ηα 
ζχκβνια γηα ην ζχλνιν ηνπ ειεθηξνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Μπνξείηε λα καο γλσζηνπνηήζεηε 
ην Δγρεηξίδην ρεδίαζεο ηεο ΑΜ; 

Απάληεζε  40 

Σν εγρεηξίδην ρεδίαζεο ηεο ΑΜ ζα επηδνζεί ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 
 

Δξώηεζε 41 

ηo ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ», ζηε παξάγξαθν 4.1.5 «Δμσηεξηθφο θαζαξηζκφο», 
αλαθέξεηαη φηη ηα νρήκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε επέλδπζε πξνζηαζίαο έλαληη γθξάθηηη 
(θίικ). Θα ήηαλ απνδεθηή θαη ε ρξήζε, νιηθψο ή κεξηθψο, βαθήο anti‐graffiti; 
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Απάληεζε  41 

Ζ ρξήζε νιηθψο ή κεξηθψο αληη-γθξάθηηη βαθήο είλαη απνδεθηή. Σν πξνηεηλφκελν είδνο 
βαθήο, απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ειεγρζεί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, πξηλ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ, ζηα δηάθνξα είδε βαθήο γθξάθηηη.   
 

Δξώηεζε 42 

ην ηεχρνο ηεο «πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ», ζηελ παξάγξαθν 16.2 αλαθέξεηαη ε 
δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ ειαηησκάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ, ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Μπνξείηε λα 
επηβεβαηψζεηε ηελ θαηαλφεζή καο φηη νη βιάβεο πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ζε βιάβε ηνπ 
ίδηνπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη φρη ζε βιάβε ιφγσ ηπρφλησλ αηπρεκάησλ θαηά ηελ θπθινθνξία ή 
ιφγσ ηπρφλησλ βαλδαιηζκψλ; Δπίζεο, παξαθαινχκε λα έρνπκε ηελ επηβεβαίσζή ζαο φηη 
βιάβεο ιφγσ ηπρφλησλ αηπρεκάησλ θαηά ηελ θπθινθνξία ή ιφγσ ηπρφλησλ βαλδαιηζκψλ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ νχηε αθφκε θαη ζε πεξίπησζε δηνηθεηηθήο 
παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ ηξακ πξνο ρξήζε, πξηλ ηε πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπο. 

Απάληεζε  42 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 15.2 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ: 
«Με ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, ηνπ ζπλόινπ ή απηνηειώλ 
ηκεκάησλ ηεο Σύκβαζεο, ν θίλδπλνο ηεο Πξνκήζεηαο κεηαβηβάδεηαη ζηελ ΑΜ, πιελ ηνπ 
θηλδύλνπ ηεο Πξνκήζεηαο γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ν νπνίνο 
παξακέλεη ππεύζπλνο γηα απηέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. ...», δειαδή ν 
Αλάδνρνο κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο επζύλεηαη γηα βιάβεο πνπ 
νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηά ηνπ.  
 

Δξώηεζε 43 

ην ηεχρνο ηεο «πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ», ζηε παξάγξαθν 10.2.1, αλαθνξηθά κε ηνπο 
φξνπο πιεξσκήο ηνπ πνζνζηνχ 80% ηνπ Καη’ Απνθνπή Σηκήκαηνο 1 ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο θαη δεδνκέλσλ ησλ επηκέξνπο νπζηψδνπο ζεκαζίαο θάζεσλ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ 
πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, επηπξφζζεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηηο επηκέξνπο εηδηθφηεξεο θάζεηο ηεο παξαγσγήο ησλ 
ηκεκάησλ θάζε νρήκαηνο θαη ηελ παξάδνζε, επηηπρή εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θάζε νρήκαηνο, ζε ακαμνζηάζην ηνπ ηξάκ θαη ζηηο γξακκέο ηξακ ζηελ Αζήλα, 
ιακβάλνληαο ππφςε επίζεο ηε ηπρνχζα δπζαλαινγία κε ηηο θπξψζεηο/πξφζηηκα 
(παξαγξάθνπ 8.2 ηεο .Τ.) ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ηκεκαηηθνχο ρξφλνπο παξάδνζεο (ηεο 
παξαγξάθνπ 8.2 ηεο .Τ.), είλαη δπλαηή ε επξχηεξε θαηαλνκή πιεξσκήο απηνχ ηνπ 
πνζνζηνχ 80% πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο; 

Απάληεζε  43 

χκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/16, δελ είλαη δπλαηή ε θαηαλνκή πιεξσκήο ηνπ 
πνζνζηνχ 80% πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
 

Δξώηεζε 44 

ην αγγιηθφ θείκελν ηνπ ζρεδίνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πεξί ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 
(Τπφδεηγκα Α1 ηεο Γηαθήξπμεο) εκπεξηέρεηαη κία παξάγξαθνο επηπιένλ ηνπ ειιεληθνχ 
θεηκέλνπ ηνπ ζρεδίνπ απηήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Παξαθαινχκε λα καο επηβεβαηψζεηε 
φηη δελ πθίζηαηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 



 

 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΥΑΙΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ΔΙΡΑ II)  

ΣΟΤ ΣΡΟΥΙΟΓΡΟΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 
 

 

RFP-311/17 

Α..  38694 

 

 ει. 20 από 20 

αγγιηθήο γιψζζαο θαη φηη απηή ε παξάγξαθνο δελ ηζρχεη, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 22, ε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ειιεληθή. 

Απάληεζε  44 

Ζ ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ Τπνδείγκαηνο Α2 (Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα) δηαγξάθεηαη. ε θάζε πεξίπησζε ηα  αλαθεξφκελα ζηελ ελ ιφγσ 
παξάγξαθν ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηαηί πξνβιέπνληαη ξεηά ζην ηξίην 
εδάθην ηνπ άξζξνπ 6.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

 

 

 

 

 
Β. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Β1. ΣΔΤΥΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 
Β1.1 Άξζξν 10.2.3  
  

 «…Ζ ΑΜ ειέγρεη ην ινγαξηαζκφ εληφο τριάντα ημερολογιακών (30) δεθαπέληε (15) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ θαη, αθνχ επαιεζεχζεη ηηο 
εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, ηηο πηζηνπνηεί. Γελ ζα πηζηνπνηεζνχλ εξγαζίεο πνπ 
έρνπλ αηέιεηεο, ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο. 
 
Αλ ν ινγαξηαζκφο έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο ή ειιείςεηο ζηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά/ δηθαηνινγεηηθά, ε ΑΜ ηα επηζεκαίλεη ζηνλ Αλάδνρν θαη παξαγγέιιεη ηελ 
αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξηδφκελε 
πξνζεζκία ειέγρνπ ησλ τριάντα ημερολογιακών (30) δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ, αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο 
ινγαξηαζκφο κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηελ ΑΜ θαη απνηειεί πηζηνπνίεζε γηα 
ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ….» 

 
 

Β.2 ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Β.2.1 Άξζξν 7.1 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, αλ κεηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ λένη 
θφξνη, ηέιε θξαηήζεηο θιπ, πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ πξνκήζεηα, ή αλ απμεζνχλ νη 
ηζρχνληεο, θαζψο θαη αλ θαηαξγεζνχλ ή ειαηησζνχλ νη ηζρχνληεο, ηα αληίζηνηρα 
πνζά ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ή ζα είλαη ζε φθεινο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη φρη 
ηνπ Αλαδφρνπ. 
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