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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ 2, εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 7.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα λέα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά 
ηελ έθδνζε ηνπ 1νπ Γηεπθξηληζηηθνχ Σεχρνπο. Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 2 
ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 

Π.Δ 14.1.2 

Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ 

Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε ηελ θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα βάζε ησλ 
παξαθάησ: 

- Αληηιακβαλφκαζηε φηη κφλν κία θνξά αλά εκέξα θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη θαηά ηπραία 
επηινγή ζα γίλεηαη κέηξεζε ησλ FFi θαη Fi (ψξεο ιεηηνπξγίαο 06:00 κε 22:00). 

- Σα FFi θαη Fi ζα κεηξηνχληαη γηα κφλν 30 ιεπηά αλά εκέξα. 

Απάντηση 1 

Η κέηξεζε ζα γίλεηαη κηα θνξά ηελ εκέξα, φπσο νξίδεηαη ζηελ Πξνδηαγξαθή 
Δπηδφζεσλ άξζξν 14.1.2 
 
 

Δρώτηση 2 

Π.Δ 14.1.2 

Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ 

Παξαθαιψ λα δηεπθξηληζηεί ν νξηζκφο ηνπ ζπξκνχ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο γηα ιεηηνπξγία. 

Π.ρ.: νβαξή βιάβε πνπ πξνθαιεί πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία (αθηλεηνπνίεζε-απφζπξζε-
αθχξσζε). 

Απάντηση 2 

Ορήκαηα ζην Ακαμνζηάζην 

Θεσξνχκε φηη ζπξκφο πνπ βξίζθεηαη  κε νπνηαδήπνηε βιάβε ζην ακαμνζηάζην δελ είλαη 
δηαζέζηκνο γηα ιεηηνπξγία, δηφηη θαλέλαο ζπξκφο κε βιάβε δελ δίλεηαη γηα εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία. 
  
Ορήκαηα ζε ιεηηνπξγία 
Έλα φρεκα πνπ είλαη ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαζίζηαηαη κε  δηαζέζηκν φηαλ παξνπζηαζηεί 
βιάβε πνπ απαηηεί ηελ απφζπξζή ηνπ.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπξζεο, ρσξίο επηβάηεο, ην φρεκα ζεσξείηαη κε δηαζέζηκν.  
 

Βιάβεο πνπ νδεγνχλ ζε απφζπξζε 

Γηα ιφγνπο γεληθήο πιεξνθφξεζεο αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλεο 
βιάβεο εμ’ αηηίαο ησλ νπνίσλ απνζχξεηαη ην φρεκα απφ ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία: Βιάβε 
θιηκαηηζκνχ, ζπζηήκαηνο έιμεο , ζπζηήκαηνο πέδεο, ζχζηεκα επαγξχπλεζεο νδεγνχ.  
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Βιάβεο πνπ ην φρεκα δελ απνζχξεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα νρήκαηα πνπ αλ θαη έρνπλ βιάβε ζπλερίδνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο 
ιεηηνπξγία δελ πξνζκεηξψληαη ζηνπο κε δηαζέζηκνπο ζπξκνχο. Δλδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά αλαθέξνπκε βιάβεο  πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νκαιή 
δηεμαγσγή ηεο ζπγθνηλσλίαο, ήηνη: 

Α) Βιάβε κηαο (1) ζχξαο. Σν φρεκα δηαηεξείηαη ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία, αλ έρεη κέρξη κία  
ζχξα κε βιάβε ζε θάζε πιεπξά. 

Β) Βιάβε θσηηζηηθνχ θακπίλαο επηβαηψλ 
 
 
Δρώτηση 3 
Π.Δ 14.1.1 

Απαηηήζεηο Αμηνπηζηίαο 

Πίλαθαο 9 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ Ηκηαγσγψλ Ιζρχνο θαη ησλ 
κνλάδσλ έλαπζεο (νδήγεζεο). 

Καηαιαβαίλνπκε φηη ν φξνο “Ηκηαγσγνί Ιζρχνο” ζηα αγγιηθά αληηζηνηρεί ζηηο κνλάδεο IGBT. 
Ο φξνο Μνλάδεο Έλαπζεο (νδήγεζεο) ζε ηη αληηζηνηρεί; 

Απάντηση 3 

Ο φξνο "Μνλάδεο εκηαγσγψλ ηζρχνο" ζηα Αγγιηθά αληηζηνηρεί ζηνλ φξν "Power Semi 
contactors modules". Ο φξνο «Μνλάδεο Έλαπζεο (Οδήγεζεο)» ζηα Αγγιηθά αληηζηνηρεί ζηνλ 
φξν "Firing Modules" θαη αθνξά ηα ειεθηξνληθά  ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ηηο Μνλάδεο 
Ηκηαγσγψλ Ιζρχνο. 

 

Δρώτηση 4 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ, ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α1 

ην Τπφδεηγκα Α1 ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο, ζηελ πξνηειεπηαία παξάγξαθν 
απηήο, ε Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ εμήο ππνρξέσζε: 

«Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 
ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 8.6 ηεο Δηαθήξπμεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα 
καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο». 

ε πεξίπησζε, φκσο, παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ δέζκεπζεο ηεο Πξνζθνξάο, ηελ ζρεηηθή 
ππνρξέσζε παξάηαζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζα έπξεπε λα ηελ αλαιάβεη 
ν ίδηνο ν Τπνςήθηνο θαη φρη ε Σξάπεδα πνπ εμέδσζε ηελ ζπγθεθξηκέλε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
ζπκκεηνρήο, θαζφζνλ έηζη πεξηνξίδνληαη νη επηινγέο ηνπ Τπνςεθίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
ηξάπεδα πνπ ζα εθδψζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο ιάβεη 
γξαπηφ αίηεκα ηεο ΑΜ γηα ηελ παξάηαζε ηεο εγγχεζεο, νθείιεη ν ίδηνο λα εμαζθαιίζεη 
άκεζα ηελ παξάηαζε ηεο εγγχεζεο ζηελ ηξάπεδα θαη δελ δχλαηαη ε ΑΜ λα δψζεη εληνιή 
απεπζείαο ζηελ ηξάπεδα ηνπ Τπνςεθίνπ. Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
παξαγξάθνπ απφ ην Τπφδεηγκα Α1. 
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Απάντηση 4 

Η ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ηνπ Τπνδείγκαηνο Α1 ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο δηαγξάθεηαη, 
(βιέπεηε ζρεηηθή δηεπθξίλεζε ζην Κεθάιαην Β ηνπ παξφληνο).  Ωζηφζν, εάλ απαηηεζεί ε ΑΜ 
κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα, λα παξαηείλεη ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  
 
 
Δρώτηση 5 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, παξ. 28.1 

«α. Ο Αλάδνρνο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη νη επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο ηνπ ζύκθσλα κε ηε 
ύκβαζε, νθείιεη λα αζθαιίζεη Πξνζσπηθό, Μεραλήκαηα, Τιηθά θαη Επζύλε έλαληη Σξίησλ, 
γηα ην Έξγν ζην ζύλνιό ηνπ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Ειιεληθήο 
Ννκνζεζίαο θαη ηνπ παξόληνο άξζξνπ». 

ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηνπ Αλάδνρνπ δελ είλαη ζηελ Διιάδα αιιά ζε άιιν θξάηνο κέινο 
ηεο ΔΔ θαη έρεη αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηε ρψξα απηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ην 
δίθαην ηεο ελ ιφγσ ρψξαο, ηφζν ζε αληίζηνηρνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θχξηνπο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο φζν θαη ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία έλαληη εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, 
πιεξνχληαη νη φξνη ηεο παξαγξάθνπ 28.1 πεξί ηεο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ζα πξέπεη 
λα θαηαξηηζηεί αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα ην Πξνζσπηθφ πνπ ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ 
δίθαην; 

Απάντηση 5 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηνπ Αλαδφρνπ δελ είλαη ζηελ Διιάδα αιιά ζε άιιν θξάηνο 
κέινο ηεο Δ.Δ, ηφηε πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη θάησζη πξνυπνζέζεηο απφ ηνλ Αλάδνρν: 

- λα επηβεβαηψζεη φηη έρεη αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηε ρψξα ηεο έδξαο ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ην δίθαην ηεο ελ ιφγσ ρψξαο, ζε αληίζηνηρνπο ηνπ ΙΚΑ-
ΔΣΑΜ θχξηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, 

- ζα πξέπεη λα έρεη αζθαιίζεη ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξία ζηελ ρψξα ηεο 
έδξαο ηνπ, ηελ εξγνδνηηθή ηνπ επζχλε (employers liability) γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ. 
Δηδηθφηεξα γηα ηελ εξγνδνηηθή ηνπ επζχλε (employers liability), ζεσξνχκε φηη αξθεί έλα 
πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο πνπ ζα αλαθέξεη ξεηά ηελ ηζρχ ηεο θάιπςεο, ηα φξηα επζχλεο 
θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο θάιπςεο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε 
ηελ Διιάδα πξνο επηβεβαίσζε ηεο θάιπςεο θαη ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

- ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πξνζιάβεη Έιιελεο εξγαδφκελνπο ή 
ζπκβιεζεί κε Έιιελα ππεξγνιάβν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ή κεξηθήο 
εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα, ηφηε ζα πξέπεη:  

o λα επηβεβαηψζεη φηη έρεη αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζε αληίζηνηρνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θχξηνπο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο, 

o λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην εξγνδνηηθήο επζχλεο γηα ηνπο ελ ιφγσ 
Έιιελεο εξγαδνκέλνπο ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 
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Δρώτηση 6 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, παξ. 28.2 Αζθάιηζε πξνκήζεηαο 

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

Θα κπνξνχζε λα δηεπθξηληζηεί γηαηί απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηελ ΑΜ ηνπ πξσηνηχπνπ 
αζθαιηζηεξίνπ θαη δελ αξθεί ε πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιηζεο, δεδνκέλνπ φηη ην 
πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο απνηειεί επαξθή απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ηεο αζθάιηζεο, θαη 
απηή ε κνξθή είλαη επξέσο απνδεθηή ζην δηεζλέο εκπφξην;  

Πξφηαζε: 3 εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε κεηαθνξά ηνπ ηξακ, ν πξνκεζεπηήο 
πξνζθνκίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο ηνπ ηξακ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ θαηά ηε 
κεηαθνξά.  

β) «[…] Σν 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. Σν/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». 

Θα κπνξνχζε λα δηεπθξηληζηεί γηαηί απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηελ ΑΜ ηνπ πξσηνηχπνπ 
αζθαιηζηεξίνπ θαη δελ αξθεί ε πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιηζεο, δεδνκέλνπ φηη ην 
πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο απνηειεί επαξθή απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ηεο αζθάιηζεο, θαη 
απηή ε κνξθή είλαη επξέσο απνδεθηή ζην δηεζλέο εκπφξην; Δμάιινπ, ην πηζηνπνηεηηθφ 
αζθάιηζεο απνηειεί επαξθή απφδεημε θαη γηα ηελ εμφθιεζε, θαζψο ζε πεξίπησζε κε 
εμφθιεζεο ησλ αζθαιίζηξσλ, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ ην εθδίδεη. 

Πξφηαζε: 3 εκέξεο πξηλ ηελ πξψηε πξνζθφκηζε ηνπ ηξακ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο AM, ν 
πξνκεζεπηήο πξνζθνκίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο ηνπ ηξακ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξακ κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ 
ηξακ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Απάντηση 6 

πκθσλνχκε φηη ζε θάπνηεο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο είλαη 
επαξθήο απφδεημε αζθάιηζεο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ην πηζηνπνηεηηθφ επηβεβαηψλεη απιψο 
ηελ χπαξμε αζθαιηζηεξίνπ ρσξίο λ’ αλαδεηθλχνληαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 
αζθάιηζεο, ν κφλνο ηξφπνο δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Α.Μ είλαη ε πξνζθφκηζε 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

 

Δρώτηση 7 

πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, παξ. 28.2 Αζθάιηζε πξνκήζεηαο - Παξάγξαθνο β) πεξ. β) – ε) θαη 
παξ. β1) 

Γεδνκέλνπ φηη ε AM δελ απνθηά ηελ θπξηφηεηα ηνπ νρήκαηνο ηξακ κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο 
παξαιαβήο, θαη φηη νη θίλδπλνη θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα δηεπθξηληζηεί ε 
ζθνπηκφηεηα ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ. Όινη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
ηξακ κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ ηξακ (αιιαγή θπξηφηεηαο) θαιχπηνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Ο θαηαζθεπαζηήο έρεη εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ ηξακ κε δηθφ ηνπ αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 
θαιχπηεη γεληθψο φια ηα έξγα ηνπ. Γελ είλαη νηθνλνκηθά εθηθηφ λα αζθαιίδεηαη θάζε έξγν 
μερσξηζηά. ε απηφ ην ζηάδην ε AM δελ θέξεη νπνηνδήπνηε θίλδπλν πνπ ζα έπξεπε λα 
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θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιηζε. Οη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο 
πξνθαηαβνιήο θαιχπηνληαη απφ ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο. 

Απάντηση 7 

Η Α.Μ έρεη θάζε έλλνκν ζπκθέξνλ λα δεηήζεη θάιπςε ησλ νρεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ελ 
ιφγσ νρήκαηα ζα έξζνπλ ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο ηεο Α.Μ κε ηνλ εθάζηνηε 
Αλάδνρν. Πηζαλή δεκία ζα δεκηνπξγνχζε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζα 
κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζε νηθνλνκηθή απψιεηα ηεο Α.Μ. 

Απνδερφκαζηε ην ελ ηζρχ ζπκβφιαην πνπ δειψλεη φηη έρεη ν Αλάδνρνο κε ηελ πξνυπφζεζε 
λα ηζρχνπλ ζε απηφ φινη νη εηδηθνί φξνη πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Θα 
κπνξνχζε ν Αλάδνρνο λα δεηήζεη απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία δηαηεξεί ην 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, λα εθδψζεη πξφζζεηε πξάμε ζηελ νπνία απαξαηηήησο ζα 
αλαθέξεηαη φηη ηζρχνπλ: 

- ε θάιπςε γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ν ηίηινο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ 
πξφζζεηε πξάμε, 

- νη εηδηθνί φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

- νη θαιχςεηο πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, 

- ην αζθαιηδφκελν θεθάιαην (ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ). 

 

 
Δρώτηση 8 
πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, παξ. 28.2 Αζθάιηζε πξνκήζεηαο - Παξάγξαθνο γ3) Αζθάιηζε 
Αζηηθήο Επζύλεο  

Πξφηαζε: ε δηαγξαθή ησλ 2) παξ. 28.2 γ3) Αζθάιηζε Αζηηθή Δπζχλεο  

Αηηηνιφγεζε: νη φξνη ηεο AM πξνο ηελ απφδεημε ηεο αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο είλαη 
παξάηππνη. Όινη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεληθή επζχλε θαιχπηνληαη εληφο ησλ 
λνκίκσλ νξίσλ. Γελ είλαη ζαθέο ηη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ζην 
ζεκείν γ3), δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αζθάιηζεο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ζα ζεκαίλνπλ ηελ 
αχμεζε ηνπ θφζηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο γηα ηελ 
ΑΜ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ απνηειεί επαξθή απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ηεο αζθάιηζεο, θαη απηή ε 
κνξθή είλαη επξέσο απνδεθηή ζην δηεζλέο εκπφξην. 

Γελ γίλεηαη λα αζθαιηζηεί ην πξνζσπηθφ θαη νη ζχκβνπινη ηεο ΑΜ ζε έλα επαγγεικαηηθφ 
ηαμίδη. χκθσλα κε ην λφκν, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε επαγγεικαηηθφ ηαμίδη επζχλεηαη ν 
εξγνδφηεο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ επζχλεηαη γηα απηά ηα πξφζσπα θαη ηα νρήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ηαμίδη. Ο θαηαζθεπαζηήο επζχλεηαη κφλν γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ πνπ 
κπνξεί λα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, ή εάλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πξνθιήζεθε δεκία ζηελ πεξηνπζία ηξίησλ ή ηεο ΑΜ. 

Απάντηση 8 

Η ηζρχο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ είλαη ζπλήζεο ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζηηθήο 
επζχλεο, παξέρνληαη εδψ θαη ρξφληα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ηζρχνπλ 
ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ αζθαιίδνληαη πνιχ κηθξφηεξνη νξγαληζκνί γηα κηθξφηεξεο 
εκβέιεηαο ζπκβάζεηο. Απνηειεί έλαλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Α.Μ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαηήξεζε γηα ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, απηφ πνπ ζέινπκε είλαη ηελ 
επηβεβαίσζε φηη ζην ελ ηζρχ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
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ζην πιαίζην ηεο θάιπςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξείηαη αζθαιηζκέλνο θαη ε Α.Μ, άξα 
ζε πεξίπησζε ηαμηδηνχ ζηε ρψξα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα ζεσξνχληαη αζθαιηζκέλνη νη 
ππάιιεινί ηεο γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ακέιεηά ηνπο. 

 

Δρώτηση 9 

πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, παξ. 28.2 γ4) Αζθάιηζε Αζηηθήο Επζύλεο 

Αλαθεξφκαζηε ζηελ παξάγξαθν: «Η ελ ιόγσ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεη ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 
Α.Ε, ηηο ζπγαηξηθέο θαη ηηο ζρεηηδόκελεο κε απηήλ εηαηξίεο, σο Πξόζζεηνπο Αζθαιηζκέλνπο». 

Να δηεπθξηληζηεί ε ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο, δεδνκέλνπ φηη έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξίπησζεο γ3). ηε γεληθή επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή δελ 
πεξηιακβάλεηαη ε ΑΜ σο Πξφζζεηε Αζθαιηζκέλε, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 
νκίινπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Οπνηαδήπνηε δεκία, ε νπνία πξνθιήζεθε ζηελ ΑΜ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γεληθή αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, δει. 
θαη ηελ ΑΜ. 

Απάντηση 9 

Σν γ4 δελ αλαθέξεηαη ζηε Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε αιιά ζηελ Δπζχλε Πξντφληνο, θαηά ηελ 
νπνία πάγηα ηαθηηθή απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνκεζεχνληαη πξντφληα / 
πιηθά / εμνπιηζκνχο πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη ηξίηνη, είλαη ε ηζρχ εηδηθνχ φξνπ Πξφζζεηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ. Τπάξρνπλ δεθάδεο δείγκαηα ηέηνησλ εηδηθψλ φξσλ δηαζέζηκα απφ ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο εδψ θαη δεθαεηίεο. πλεπψο είλαη ζπλήζεο φξνο δηαζθάιηζεο ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Α.Μ. 

 

Δρώτηση 10 

πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, παξ. 28.3 Τπνρξεσηηθνί Όξνη  

Να δηεπθξηληζηεί ε ζθνπηκφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. α) - δ) θαη δ). 

ηε γεληθή επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε ΑΜ, σο Πξφζζεηε 
Αζθαιηζκέλε, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 
Οπνηαδήπνηε δεκία, ε νπνία πξνθιήζεθε ζηελ ΑΜ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γεληθή αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, δει. θαη ηελ ΑΜ. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηξνραίνπ πιηθνχ έρεη δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα αζθάιηζεο γηα 
φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ην θάζε έξγν δε ζπλάπηεηαη μερσξηζηά ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην, ιφγσ ηνπ φηη δε ζα ήηαλ νηθνλνκηθά εθηθηφ. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή είλαη εθηεηακέλα, ε αιιαγέο πνπ γίλνληαη είλαη κηθξέο θαη δελ είλαη απαξαίηεην 
λα έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν ηεο ΑΜ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθξάδνληαη ηα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνηειεί επαξθή 
απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ηεο αζθάιηζεο, θαη απηή ε κνξθή είλαη επξέσο απνδεθηή ζην 
δηεζλέο εκπφξην. 

Απάντηση 10 

Η ηζρχο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ είλαη ζπλήζεο ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζηηθήο 
επζχλεο, παξέρνληαη εδψ θαη ρξφληα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ηζρχνπλ 
ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ αζθαιίδνληαη πνιχ κηθξφηεξνη νξγαληζκνί γηα κηθξφηεξεο 
εκβέιεηαο ζπκβάζεηο. Απνηειεί έλαλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Α.Μ. 

Αλαθνξηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο έρεη απαληεζεί αλσηέξσ. 
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Δρώτηση 11 
πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, παξ. 28.4 Γεληθνί Όξνη Αζθάιηζεο  

Να δηεπθξηληζηεί ε ζθνπηκφηεηα ησλ δηαηάμεσλ. ησλ παξ. α) - γ). 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηξνραίνπ πιηθνχ έρεη δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα αζθάιηζεο γηα 
φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ην θάζε έξγν δε ζπλάπηεηαη μερσξηζηά ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην, ιφγσ ηνπ φηη δε ζα ήηαλ νηθνλνκηθά εθηθηφ. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή είλαη εθηεηακέλα, νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη είλαη κηθξέο θαη δελ είλαη 
απαξαίηεην λα έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν ηεο ΑΜ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα 
κεηαθξάδνληαη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ 
απνηειεί επαξθή απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ηεο αζθάιηζεο, θαη απηή ε κνξθή είλαη επξέσο 
απνδεθηή ζην δηεζλέο εκπφξην. 

Απάντηση 11 

Οη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απνηεινχλ ζπλήζεηο φξνπο πνπ απαληψληαη πνιχ ζπρλά ζηα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ηζρχνπλ ζε αζθαιηζηήξηα πνπ θαιχπηνπλ πνιχ κηθξφηεξεο 
ζπκβάζεηο. 

 

Δρώτηση 12 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ, ΑΡΘΡΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (10.1 Πξνθαηαβνιή)  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ (ε%) λνείηαη ε ηξέρνπζα απφδνζε κέρξη ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπ 6Μ Διιεληθνχ Γξακκαηίνπ ηνπ Γεκνζίνπ (απφδνζε κέρξη ηε 
ιήμε), ή ηνθνκεξίδην (θνππφλη) πνπ θέξεη απηφ ην φξγαλν; Καηά ηε δηαηχπσζε απηήο ηεο 
εξψηεζεο, ε απφδνζε κέρξη ηε ιήμε ηνπ 6Μ Διιεληθνχ Γξακκαηίνπ ηνπ Γεκνζίνπ ήηαλ ίζε 
κε ην 1,441% εηεζίσο, θαη ην ηνθνκεξίδην (θνππφλη) ήηαλ 0% εηεζίσο.  

Πνηα εκεξνκελία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ επηηνθίνπ (%); 
χκθσλα κε πνηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζα νξηζηεί ην επηηφθην € (%); Κπξίσο, αλ ην € (%) 
ζα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηελ απφδνζε κέρξη ηε ιήμε ηνπ 6Μ Διιεληθνχ Γξακκαηίνπ ηνπ 
Γεκνζίνπ, πξέπεη λα νξηζηεί ε θξίζηκε εκεξνκελία θαη ε πεγή πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ 
λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ην επηηφθην. 

Απάντηση 12 

Η θαζνξηζηηθή εκεξνκελία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθάζηνηε επηηνθίνπ είλαη ε εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηα επηηφθηα ιακβάλνληαη απφ ηνλ πίλαθα «Δπηηφθηα 
Δληφθσλ Γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ» πνπ βξίζθεηαη ζην site ηεο Σξάπεδαο 
Διιάδνο. 

 
 
Δρώτηση 13 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ, ΑΡΘΡΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (10.1 Πξνθαηαβνιή)  

Παξαθαιψ, γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε ακθηβνιίαο, κπνξείηε λα καο δψζεηε έλα 
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ πλφινπ Απφζβεζεο Πηζηνπνίεζεο = Α+Σ; 

Απάντηση 13 

Η απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε θάζε πηζηνπνίεζε κε παξαθξάηεζε ζε 
θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξη ηεο απνζβέζεσο ηνπ πνζνχ. Η απφζβεζε ηεο 
πξνθαηαβνιήο ζε θάζε πηζηνπνίεζε ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ ηχπν ηνπ 
άξζξνπ 10.1 ηεο .Τ., φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθξάηεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 
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ζην αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ πξνθχπηεη 
απφ ηνλ ζρεηηθφ ηχπν ηνπ άξζξνπ 10.1 ηεο .Τ. θαη αλαιχεηαη επαξθψο. 
 
 
Δρώτηση 14 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ, ΑΡΘΡΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (10.2 Πιεξσκέο – 
Λνγαξηαζκνί – Πηζηνπνηήζεηο) 

Παξαθαιείζζε φπσο καο αλαθέξεηε πψο αιιάδεη ε πιεξσκή θαη ε ηηκνιφγεζε ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 10.2.1 (γηα ηα νρήκαηα θαη ην εμνπιηζκφ), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνθαηαβνιή 
ζα είλαη α) 10%, β) 20%, γ) 30%. 

Απάντηση 14 

Η ηηκνιφγεζε θαη πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα πνζνζηά 
ηεο παξαγξάθνπ 10.2.1 ζην ελαπνκείλαλ θαη’ απνθνπή ηίκεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 
ρνξεγεζείζαο ζπλνιηθήο πξνθαηαβνιήο, ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην 30% ηνπ 
ζπλνιηθνχ θαη’ απνθνπή ηηκήκαηνο. 

 
 
Δρώτηση 15 
 Άξζξα 9-14, 20 Γηαθήξπμεο 

Δπηβεβαηψζηε παξαθαιψ φηη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο, ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή “winner-only”, λα ππνβιεζνχλ ηα θάησζη 
έγγξαθα και μόνο: 

 Ο Ηιεθηξνληθφο Τπνθάθεινο «Γικαιολογητικά σμμετοτής- Σετνική Προσυορά», ν 
νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 
o Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο (ηεο δε πξσηφηππεο ππνβαιινκέλεο ζε έληππε 

κνξθή θαηά ην άξζξν 8.5 ηεο Γ/μεο) 
o Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  
o Σελ Σερληθή Πξνζθνξά, κε ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 13: 

 Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 
 Τπεχζπλε Γήισζε πκκφξθσζεο 
 Σερληθή Πεξηγξαθή 

Ο Ηιεθηξνληθφο Τπνθάθεινο «Οικονομική Προσυορά», κε ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 14 
ηεο Γ/μεο. 

Απάντηση 15 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη, ν ειεθηξνληθφο Τπνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή 
Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Γηαθήξπμεο θαη 
ν ειεθηξνληθφο Τπνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 14 ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 
 
Δρώτηση 16 
Άξζξα 9, 11, 12, 20 Γηαθήξπμεο 

Θα κπνξνχζαηε παξαθαιψ λα δηεπθξηλίζεηε εάλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο 
δηαγσληδνκέλεο εηαηξείαο, θαηά ην άξζξν 20.2, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε απφθαζε ηνπ Γ 
απηήο, πεξί νξηζκνχ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή (ςεθηαθή θαη κε) θάζε ζρεηηθνχ 
έγγξαθνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Έγγξαθνπ χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ Τπεπζχλσλ 
Γειψζεσλ, δελ ππνβάιινληαη κε ηελ Πξνζθνξά αιιά απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν πξηλ 
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ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 20, ψζηε ε λνκηκνπνίεζε ηεο 
δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο λα γίλεηαη κφλν θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο; 

Απάντηση 16 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Γηαθήξπμεο απνηεινχλ 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν». 

 
 
Δρώτηση 17 
Άξζξν 11.1.2 1) (δ) Γηαθήξπμεο 

Θα κπνξνχζαηε παξαθαιψ λα δηεπθξηλίζεηε πνηφ/ά θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πξέπεη λα 
ππνγξάςνπλ ςεθηαθά ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο εθ κέξνπο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ εηαηξεηψλ θαη εάλ ν νξηζζείο απφ ην Γ εθπξφζσπνο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
πεξηιακβάλεηαη ζηα πξφζσπα απηά; 

Απάντηση 17 

Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ππνγξάθεηαη απφ ην θπζηθφ/- ά 
πξφζσπν/ α, ηα νπνία είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα (Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/7).  ηα πξφζσπα πνπ πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ην  
ΔΔΔ πεξηιακβάλεηαη θαη ν νξηζζείο απφ ην Γ.. εθπξφζσπνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζφζνλ 
θαηέρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο.    

 
 
Δρώτηση 18 
ην έγγξαθν ησλ Πξνδηαγξαθψλ Δπηδφζεσλ, ζην άξζξν 3.10.10.«Άλεζε Γηαδξνκήο», 
γίλεηαη αλαθνξά ζην πξφηππν EN12299. πκθσλείηε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 
2631‐1 (έθδνζε 2010), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο αζηηθέο κεηαθνξέο; 

Απάντηση 18 

Ιζρχεη ε ζεηξά  ηεξάξρεζεο ησλ Πξνηχπσλ, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.3 ησλ 
Πξνδηαγξαθψλ. 
 
 
Δρώτηση 19 
Ι. ΣΔΤΥΟ: ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ  

1) Άξζξα 6.1 - 6.1.5  

χκθσλα κε ην άξζξν 6.1: «Όια ηα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα, θπξίσο απηά πνπ βξίζθνληαη 
ζην δηακέξηζκα επηβαηώλ, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ έλαπζε θαη ηελ εμάπισζε 
ππξθαγηάο. Η αλζεθηηθόηεηα όισλ ησλ πιηθώλ ζε θσηηά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην 
πξόηππν DIN 5510, θαηεγνξία 1 ή κε ηζνδύλακν πξόηππν».  

χκθσλα δε κε ηελ παξ. 6.1.5, πνπ αθνξά ηα θαζίζκαηα, απαηηείηαη έηεξν πξφηππν 
αληίζηαζεο ζηε θσηηά: «Καη’ ειάρηζηνλ, ηα θαζίζκαηα ζα ππνβιεζνύλ ζε δνθηκή ζηαηηθήο 
θόξηηζεο, βάζεη ηνπ πξνηύπνπ UIC 566 θαη ζε δνθηκή δνκηθήο αληνρήο θαη αληίζηαζεο ζε 
θσηηά βάζεη ηνπ πξνηύπνπ EN 45545 ή ηζνδύλακν».  
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Παξαθαιείζζε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηα δχν πξφηππα DIN 5510 
θαη EN45545 σο ηζνδχλακα; 

Απάντηση 19 

Η εθαξκνγή ηεο ζεηξάο Πξνηχπσλ ΔΝ 45545-1-7 είλαη απνδεθηή, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.3 ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

 
Δρώτηση 20 
Ι. ΣΔΤΥΟ: ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ  

2) Άξζξν 7.3.1  

«Η ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 20 επηβάηεο ζε 
δηάδξνκν κνλόθπιισλ θαη αληηθξηζηώλ ζπξώλ ζε ζπλζήθεο θνξηίνπ AW2, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεύγεηαη ε ζπζζώξεπζε επηβαηώλ ζηνλ ρώξν έκπξνζζελ ησλ κνλόθπιισλ ζπξώλ θαη 
λα δπζρεξαίλεηαη ε επηβίβαζε - απνβίβαζή ηνπο. Η αλσηέξσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςηλ ζηελ ρσξνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ ώζηε ην κήθνο ηεο ειεύζεξεο ισξίδαο πνπ 
δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηηο ζύξεο θαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ νρήκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη 
ηα 2 m.»  

Θα κπνξνχζε λα δηεπθξηληζηεί κε άιιε δηαηχπσζε ζε ηη αθξηβψο ζπλίζηαηαη ε ζπγθεθξηκέλε 
απαίηεζε; Δηδηθά ηη ζεκαίλεη "ειεχζεξε ισξίδα κεηαμχ ησλ ζπξψλ"; 

Απάντηση 20 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε απαίηεζε απηή αθνξά κφλν ηηο κνλφθπιιεο θαη φρη ηηο δίθπιιεο ζχξεο.  

Η παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 7.3.1 αληηθαζίζηαηαη σο θαησηέξσ. 

«Η ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα επηβαηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 20 επηβάηεο ζηνλ 
ρψξν νξζίσλ έκπξνζζελ κνλφθπιισλ ζπξψλ, ζε ζπλζήθεο θνξηίνπ AW2, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε επηβαηψλ ζηνλ ρψξν έκπξνζζελ ησλ κνλφθπιισλ ζπξψλ θαη 
λα δπζρεξαίλεηαη ε επηβίβαζε - απνβίβαζή ηνπο. 

Ο ρψξνο νξζίσλ κπξνζηά  απφ ηελ κνλφθπιιε ζχξα, αθνξά έλα λνεηφ νξζνγψλην 
παξαιιειφγξακκν κεγίζηνπ εκβαδνχ 5 η.κ. ηνπ νπνίνπ ε πιεπξά πνπ είλαη θάζεηε ζην 
δηακήθε άμνλα ηνπ νρήκαηνο ηζνχηαη κε ην εζσηεξηθφ ηνπ πιάηνο.  
Σν νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν ζα είλαη ειεχζεξν θαζηζκάησλ θαη νιφθιεξν ην άλνηγκα 
ηεο κνλφθπιιεο ζχξαο ζα απνηειεί κέξνο ηεο κηαο πιεπξάο ηνπ.» 
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Β. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Β1. ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 ηα Τπνδείγκαηα Α1 θαη Α2 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο, δηαγξάθεηαη ε παξαθάησ 
παξάγξαθνο θαη ζην Τπφδεηγκα Α1 πξνζηίζεηαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο. 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α1 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

«Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. / 
(Δ.Σ.Α.Α.-
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ 
παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.6 ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο. …………………………………………………………………………………… 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Ειιάδα θαη 
νπνηαδήπνηε δηαθνξά επ’ απηήο ζα ππόθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 
αξκόδησλ Ειιεληθώλ Δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθό δίθαην.» 

 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α2 / SAMPLE  Α2 

 
PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE  

 

«Issued by (Full name of the Credit Institution) 

..................................................................................................................................... 
 

We hereby accept to extend the validity period of the guarantee further to the 
transmission by your Service of the pertinent document, accompanied by the 
consent of the entity(-ies) in favour of whom/which this guarantee is being issued 
for the extension of the Offer, in line with article 8.6 of the Invitation, on condition 
that your pertinent request is submitted to us prior to the expiry of the Letter of 
Guarantee.   
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, 
including also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold 
of the Letters of Guarantee that we have the right to issue.  
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The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to 
be raised concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive 
jurisdiction of the competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.» 
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